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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 99

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 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.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 100

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Tomas Zander (C) och Mar-

cel van Luijn (M)

att justeringsdag föreslås 2020-06-15 kl 16:00.

Ärendebeskrivning
Justering av protokollet ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 101

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   tacka för anmälan och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
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.

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) anmäler jäv till §111

Ulf Grandin, byggnadsinspektör anmäler jäv till §109.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 102

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr 2020/4 BN

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden, uppdatering

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att anta uppdaterad delegationsordning 
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 bygg-
nadsnämnden till förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att be-
sluta på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående spridningen av viruset som orsakar covid-19 krävs 
åtgärder i samhället som förhindrar ytterligare spridning. Riksdagen har antagit en 
ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Av lagen framgår att 
den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva 
tillsyn och får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter ska följas. En uppdatering av delegationsordningen förslås därför för att 
ge anställda vid miljöeneheten mandat att utföra tillsynsarbetet och fatta beslut en-
ligt beslutad delegering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05
Förslag delegationsordning, 2020-06-05

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 103

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2020/832 BN

BN 2020/832 Riktlinjer för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att anta riktlinjerna avseende tillsyn av 
smittskyddsåtgärder. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående spridningen av viruset som orsakar covid-19 krävs 
åtgärder i samhället som förhindrar ytterligare spridning. Regeringen föreslår nu att 
riksdagen ska anta en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Av förslaget framgår att den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälso-
skyddsområdet ska utöva tillsyn och får meddela de förelägganden som behövs för 
att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. För att underlätta och likrikta tillsyns-
arbetet föreslås nämnden anta föreslagna riktlinjer som bedömningsgrund i tillsynen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05
Riktlinjer, 2020-06-04

Bedömning
Bedömningsgrund och arbetsgång vid tillsyn 

• Tydlig information om gällande rutiner för att förhindra smittspridning i lokalen 
ska finnas tillgänglig för gästerna.

• Möblering av lokalen ska anpassas så att ett avstånd om minst ca 1,5 m kan 
hållas mellan sällskap och mellan personer som rör sig i lokalen.

• Åtgärder för att motverka smittspridning ska även omfatta entré och andra an-
gränsande områden där folk vistas.

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Första besök:

Vid besök på plats görs en bedömning om lagen efterlevs av verksamhetsutövaren. 
Eventuella brister dokumenteras. Information om bedömning och påpekande om 
brister lämnas muntligt till ansvarig person på plats.

Uppföljning:

Återbesök görs efter 1-2 dagar. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 103

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

A. Om en tydlig förbättring har skett men mindre brister fortfarande kan konstateras 
lämnas ett nytt påpekande till ansvarig person på plats. Ny uppföljning görs efter 2-5 
dagar. Om brister kvarstår då beslutas om föreläggande. med vite?

B. Om inga eller väldig små förbättringar har gjorts vid återbesöket beslutas om fö-
reläggande. med vite?

Om bristerna ännu inte har åtgärdats vid uppföljning av föreläggandet föreläggs 
verksamhetsutövaren om förbud att driva verksamheten.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgång och information i ärendet.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 104

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104 Dnr 2018/701 BN

BN 2018/701 RÄLLA 2:4, upphävande av detaljplan, del av, beslut om 
antagande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna upphävande-delen av detaljpla-
nen med tillhörande handlingar för antagande.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har nu långtgående planer för en utveckling av väg 136 på Öland. Arbe-
te pågår med en ny vägplan som bland annat innehåller en ombyggnad av korsning-
en i Rälla, en gång-och cykeltunnel och en infart till nytt exploateringsområde på 
Ekerum 

För att denna vägplan inte ska strida mot gällande detaljplan behöver en del av den 
nuvarande detaljplanen upphävas. 

Syftet är att möjliggöra för fortgående utveckling av Rälla som samhälle och göra ut-
farten från Högsrumsvägen säkrare samtidigt som gång - och cykeltrafikanter får en 
mer skyddad miljö än vad fallet är idag och möjliggöra för Trafikverkets utveckling av 
detta projekt att bygga om väg 136. 

Det har framkommit att rödlistade arter finns i området, samt två gamla ekar. Kul-
turmiljön kan också komma att påverkas då entrén till Rälla gård flyttas.

Det förutsätts att Länsstyrelsen och den miljökonsekvensbeskrivning som görs för 
den nya vägplanen tar detta i beaktande. Enligt behovsbedömningen kommer ingen 
betydande miljöpåverkan ske på grund av upphävande av planen.

Detaljplanen har varit ute på samråd den 2019-10-01 - 2019-10-25 och granskning 
2020-03-02 - 2020 - 03 – 26.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-03
Reviderad plankarta som ingår i planbeskrivningen, 2020-06-04
Planbeskrivning, 2020-06-05
Granskningsutlåtande, 2020-06-03   

Bedömning
Det är av största vikt att befintlig detaljplan upphävs till den del som angränsar väg 
136 och kan komma att påverka den nya trafikplanen då ett planstridigt läge annars 
uppstår. Man arbetar i dagsläget med en ny vägplan för väg 136 i området. Planför-
slaget innebär en ny utfart från Rälla samhälle i centrumnära läge och möjliggör för 
trygg rörelse för alla trafikanter som rör sig vid väg 136 i centrala Rälla. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 104

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun översiktsplan där trafiksä-
kerheten vid väg 136 är högt prioriterat.

Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till att att   före-
slå miljö- och byggnadsnämnden godkänna upphävande-delen av detalj-planen 
med tillhörande handlingar för antagande.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgång och information i ärendet och ser att det finns 
ett förslag till beslut.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 105

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105 Dnr 2019/900 BN

BN2019/900 RÄLLA 2:5, upphävande av detaljplan, del av, beslut om an-
tagande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna upphävande-delen av detaljpla-
nen med tillhörande handlingar för antagande. 

Ärendebeskrivning
En aktuell detaljplan medger inte Trafikverkets nya planer för väg 136. 

Det är mindre ingrepp som avses ske i denna del av samhället, norr om utfarten från 
Högsrumsvägen. Man har för avsikt att tillskapa en gångväg längs väg 136 till de 
nordligast belägna fastigheterna i samhället.

Dessutom ska en milsten flyttas något. Den står idag på gränsen mellan den första 
och andra fastigheten norr ut från Högsrumsvägen och utfarten. 

Syftet är alltså att tillgängliggöra för den trafikplan som Trafikverket har på gång för 
Rälla och väg 136 

Enligt behovsbedömningen kommer ingen betydande miljöpåverkan ske på grund 
av upphävande av planen.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-03-05 - 2020 - 03 – 26.

Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05
Plankarta, reviderad, 2020-06-0
Planbeskrivning, reviderad, 2020-06-05
Samrådsredogörelse, 2020-06-03   

Bedömning
Det är viktigt att detaljplanen i sitt nuvarande utseende upphävs – till största del – då 
planstridigt läge hunnit uppstå.

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun översiktsplan där trafiksä-
kerheten vid väg 136 är högt prioriterat.

Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 105

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till godkännande 
av detaljplanen med tillhörande handlingar för antagande. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgång och information i ärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut .

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/30 BN

BN 2020/30 Halltorp 1:2, upphävande av detaljplan

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna upphävande-delen av detalj-
planen med tillhörande handlingar för granskning. 

Ärendebeskrivning
Enligt aktuell detaljplan finns en anlagd golfbana på den yta där man idag åter börjat 
bruka jorden. Därmed strider den nya verksamheten mot planens bestämmelser.

De nya ägarna till Halltorp 1:2 har även avyttrat en fastighet och denna fastighetsre-
glering kan inte utföras innan upphävande av ett område av denna del av detaljpla-
nen är utförd. Detta område är nu reviderat något efter samtal med lantmäteriet och 
ägare, därav detta granskningsförfarande.

Syftet med ovannämnda avyttring är att det åter igen ska kunna bedrivas verksam-
het på grannfastigheten söder om Halltorps gästgiveri. Denna har tidigare utgjort 
café och utställningslokaler. 

I huvudsak är annars syftet med upphävande av fastigheten Halltorp 1:2 (från detalj-
plan ”Halltorp 1:2 m fl”) att lagligt kunna nyttja marken för jordbruk och spannmåls-
produktion.

Enligt behovsbedömningen kommer ingen betydande miljöpåverkan ske på grund 
av upphävande av planen.

Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-03-05 - 2020 - 03 – 26.

Detaljplanen handläggs med ett standard förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05
Reviderad planbeskrivning med plankarta, 2020-06-05
Samrådsredogörelse, 2020-06-05   

Bedömning
Det är viktigt att detaljplanen i sitt nuvarande utseende upphävs – till största del – då 
planstridigt läge hunnit uppstå.

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun översiktsplan.

Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att före-
slå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna upphävande-delen av detaljplanen 
med tillhörande handlingar för granskning.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgång och information i ärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut.   

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________

14



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107 Dnr 2020/20 BN

BN 2020/20 BÖDA 1:1 upphävande av detaljplan, del av, beslut om anta-
gande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   godkänna upphävande-delen av detaljplanen med tillhörande handlingar för an-
tagande.

Ärendebeskrivning
Böda Ica Nära har ansökt om fastighetsreglering av fastigheten på motsatt sida 
vägen som inte går att genomföra då den strider mot gällande byggnadsplan. Syftet 
är att kunna nyttja denna yta som bilparkering sommartid samt för att kunna placera 
en återvinningsstation på området som idag står alldeles intill Böda Ica Nära. Denna 
yta blir ett välkommet tillskott av parkeringsplatser och återvinningscontainrarna.  
För Böda samhälle är Ica Nära av stor vikt och här finns postservice, apoteksser-
vice, ombud för ATG och Svenska Spel, för Systembolaget och man bakar pizza i 
butiken. Att utöka med den platsmark på motsatt sida affären mellan den gamla 
landsvägen och väg 136 är av stor vikt för affärsverksamheten. Svenska kyrkan, 
som idag äger marken, avyttrar den gärna. 

Enligt behovsbedömningen kommer ingen betydande miljöpåverkan ske på grund 
av upphävande av planen. 

Detaljplanen har varit ute på samråd 2020-03-05 - 2020 - 03 – 26. 

Detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-08  
Reviderad plankarta, 2020-06-0 5
Reviderad planbeskrivning, 2020-06-05 
Samrådsredogörelse, 2020-06-05

Bedömning
Det är viktigt att befintlig detaljplan upphävs till den del som ärendet anger. Ärendet 
avser alltså den mark som ligger mellan Ica-butiken och väg 136. Ett bygglov finns 
redan. Detta har fått avslag då en förrättning inte gått att få till stånd. Man har idag 
en mycket knapp yta för parkering i butikens närhet, och inte minst sommartid utgör 
detta ett problem. Att kunna flytta återvinningsstationen till detta område från affä-
rens omedelbara närhet skulle alltså också vara av stort värde.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att godkänna upphävande-delen av detaljplanen 
med tillhörande handlingar för antagande.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 107

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgång och information i ärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-11 108

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108 Dnr 2020/354 BN

LOFTA 2:25, förhandsbesked för nybyggnad av 2 bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela negativt förhandsbesked för ny-
byggnad av två bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.

Den ansökta åtgärden prövades vid en ansökan inlämnad 2018-11-14 och fick ne-
gativt beslut av miljö- och byggnadsnämnden 2019-02-28, §38.
Det som anförts i den nya ansökan förändrar inte förvaltningens ståndpunkt. 
Då det på grannfastighet finns ett positivt planbesked anser förvaltningen att den an-
sökta åtgärden skulle kunna ingå i detta planarbete. 

Föreslaget beslut, samt möjligheten att söka planbesked, har kommunicerats med 
den sökande 2020-05-13 vilket besvarats med ett yttrande 2020-06-01 där sökande 
väljer att stå fast vid sin ansökan om förhandsbesked. 

Fastigheten är belägen precis utanför detaljplanerat område.

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för obruten kust och
rörligt friluftsliv.

Det område som ärendet omfattar gränsar till den fördjupade
översiktsplanen (FÖP:en). Gränser för en översiktsplan är aldrig lika
definitiv som i en detaljplan i och med detta gör förvaltningen bedömningen
att området ingår i den fördjupade översiktsplanen.

FÖP:en för Djupviksområdet antogs av kommunfullmäktige 2018-08-20 §
169. I FÖP:en står det att det länge har funnits en efterfrågan och ett högt
bebyggelsetryck i området. På sidan 34 i FÖP:en redovisas de områden
som bedöms troligt att kunna bebyggas, men att bebyggandet måste
föregås av detaljplanearbeten för att pröva lämpligheten. På sidan 38
redovisas att det finns naturvärden på det aktuella området.
På kartan på sidan 42 - 45 står det att området har mycket höga
kulturhistoriska värden, och ingår i område 3 Lofta och Lundebytorps
jordbruksmarker. 

Delområdets främsta kulturmiljövärden är ”knutna till den
äldre agrara bebyggelsen, där det omgivande småskaliga lanskapet med
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kulturmark, stengärdesgårdar, vägar och lämningar av stenhantering
samverkar till komplexa kulturmiljöer. Särskilt den norra delen av delområdet med 
Loftagården och småstället Karlsro, stenbrottsmarker och förmodade lämningar av 
Loftas skurplaner har höga värden. Vägen från Loftagården ned mot Djupvik har en 
ålderdomlig karaktär och återfinns på en karta från 1802. Närheten till Lofta mosse 
gör området högintressant även när det gäller fornlämningar”.

Området bedöms ligga inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Beslutsunderlag
Yttrande, 2020-06-01
Begäran om  yttrande, 2020-05-13
Inkommande skrivelse, 2020-04-15
Bilaga , 2020-04-15
Situationsplan, 2020-04-14
Ansökan förhandsbesked, 2020-04-14

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till negativt för-
handsbesked

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 109 Dnr 2020/448 BN

BINNERBÄCK 3:4, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela negativt förhandsbesked för ny-
byggnad av två bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger i utkanten av en bebyggelsegrupp som gränsar till alvarsmark. 
Området karakteriseras av orörd natur i form av alvarsmark där befintlig låg bebyg-
gelse är placerad i skogsdungar.
Området ligger inom vattenskyddsområde – tertiär skyddszon. 
Sökande har för avsikt att ansluta sig till kommunalt VA. Men enligt Borgholm Energi 
AB kan byggnader inte anslutas till allmänt vatten- avloppsnät då de inte kommer 
gränsa till verksamhetsområde efter avstyckning. 
Området ligger inom riksintresse för: naturvården Mensalvret som är en del av riks-
intresseområdet vid namn: Hornsjöområdet och kuststräckan Byrum -Byxelkrok.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingsland-ska-
pet, i länets natur- och kulturvårdsplan (Mensalvret med klass 1-högsta naturvärde) 
och gränsar till inventerad mark i jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Tre yttranden med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till fastigheten Byrum 4:6 och Binnerbäck 3:12 skriver i sitt yttrande att plat-
sen tillhör Mensalvret som lockar många människor med sin unika natur. Vägen 
som idag går genom platsen för de planerade tomterna är en historisk och hävdad 
förbindelse för friluftslivet och tillgängligheten till Mensalvret. Den föreslagna åtgär-
den skulle blockera tillgängligheten att enkelt ta sig ut på alvaret via denna väg.
Kommunen har också varit noga med att ny bebyggelse ska ligga inom skogsridån, 
vara lokalt anpassad i exteriör och volym t ex byggnads höjd.
Den föreslagna åtgärden är uppenbart en fråga om nyexploatering av jungfrulig 
mark med stora plan- och miljömässiga konsekvenser Den kommer om den genom-
förs att utgöra ett väsentligt hinder för det lokala friluftslivet. Det borde vara självklart 
att ett så stort ingrep ska föregås av planmässiga överväganden och underställas en 
detaljplaneprövning med utredning om alla konsekvenser och vad som kan tillåtas i 
nämnda avseenden. Här hänvisar man till ÖP:n sidan 51.
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Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden i samband med att förvalt-
ningen har informerat om förslag till beslut. Sökanden har till 
2020-06-15 på sig att inkomma med ett yttrande. 

Beslutsunderlag
Grannyttrande, 2020-06-04
Grannyttrande, 2020-06-03
Grannyttrande, 2020-06-03
Yttrande naturenheten, 2020-05-25
Yttrande Miljöenheten vatten, 2020-05-20
Karta, 2020-05-10
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-10

Bedömning
Motivering med lagstöd
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap MB, Detta med hänvisning till följande punkter:
-Tomtplatserna anknyter visserligen åt norr till befintliga tomtplatser men förslaget 
innebär att de nya tomtplatserna tar mark med höga naturvärden i anspråk som inte 
bör bebyggas och planerad bebyggelse hamnar på öppen alvarmark och inte inom 
någon skogsridå som befintlig bebyggelse ligger.

-Den aktuella platsen på Binnerbäck 3:4, ligger inom länets naturvårdsplan (Men-
salvret), högsta naturvärde, klass 1, alvarmark. 

Utdrag från Natur-kultur på Öland: mindre alvarområde med ett system av låga 
strandvallar, grunda jordar med typisk dominerande alvarvegetation. Rena hällmar-
ker förekommer, rik flora och fauna. Östra delen av alvaret domineras av grunda jor-
dar. Jordtäcke mellan 0,25- 0,5 m ner till berg enligt jorddjupsobservationen. 

- Platsen ligger inom vattenskyddsområde (tertiär zon). 

- Anslutning till kommunalt VA kan inte ske då tomterna efter avstyckningen inte 
längre kommer att angränsa till verksamhetsområde och de kan därför inte anslutas 
till kommunalt VA på detta sätt. De kan heller inte anses ingå i något sammanhang 
där kommunalt anslutningskrav träder in enl. LAV ,6§. 

- Flera rödlistade arter finns inventerade inom området såsom vanlig brudsporre, 
flugblomster, tvåblad, vit skogslilja, m.fl.  

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

Jäv
Byggnadsinspektör Ulf Grandin anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning 
eller beslut.
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Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att med-
dela negativt förhandsbesked. 

Dagens sammanträde
Ordförande tacka för genomgång och information om av ärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 110 Dnr 2020/312 BN

HUNDERUM 1:23, förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 2 
tomter

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   man inte anser att ärendet är komplett för förslag till beslut till miljö- och bygg-
nadsnämnden då det saknas redovisning om att vatten finns tillgängligt hela året 
och att man önskar få information om vattenmängd och kvalité innan ärendet beslu-
tas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger längs en avsticksväg till Hagskosgvägen. Området karakterise-
ras av låg bebyggelse som smälter in i naturen och har naturtomter, samt ett 
skogskifte längre in.
Miljöavdelningen har bedömt att befintligt enskilt avlopp inte kan byggas på med yt-
terligare fastigheter såsom sökanden vill. Det kommer istället krävas att en ny an-
läggning utförs..
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov genom 
vattenprov i grävda brunnar. 
Området gränsar till riksintresse för naturvården Hornsjöområdet och kuststräckan 
Byrum –Byxelkrok.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av det utökade strandskyddet. Dispens från strandskyddet bevil-
jades 2018-11-19
Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 5 yttranden med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till omkringliggande fastigheter påpekar sammanfattningsvis samma saker i 
sina yttranden. De tar upp om att vattentillgången i området är dålig och att brunnar 
lätt kan sina under sommaren trots djupborrade brunnar. En annan sak som lyfts är 
att vid ett avslag av nämnden 2006 för ett annat förhandsbesked så uttalade sig 
stadsarkitekten med att området inte skulle utökas mer.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har ännu inte in-
kommit med något yttrande.

Beslutsunderlag
Grannehörande, 2020-05-25
Grannehörande, 2020-05-21
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Grannehörande, 2020-05-20
Information, avlopp, 2020-05-18
Karta, 2020-04-01
Intyg, vatten, 2020-04-01
Ansökan förhandsbesked, 2020-04-01

Bedömning
Motivering med lagstöd
De planerade tomterna ligger i ett attraktivt område av ölands nordliga och kustnära 
delar som har ett högt bebyggelsetyck och är eftertraktat för ny bebyggelse.
Enligt protokoll från miljö-och byggnadsnämnden 2006-09-21, så fastslogs det via 
yttrande fån dåvarande stadsarkitekt att "Gruppen ska definitivt ej utökas utöver de 
tomter som nu kommit till.
Yttranden med anmärkning har inkommit i ärendet från fem st grannar. Alla påpekar 
bristande vattentillgång samt hänvisar till stadsarkitektens yttrande 2006. 
Enligt vattenprov taget i december 2019 så finns vatten att tillgå. Men då prov är 
gjort under gynnsamma förhållanden under en mer fuktig tid på året så är det svårt 
att bedöma om vattentillgången kan ordnas på ett  tillfredsställande sätt utan att det 
påverkar grannarnas vattentillgång på ett negativt sätt även under sommarhalvåret.
Även avlopp bedöms som svårlöst då miljöenheten bedömer att fler hushåll inte ska 
kopplas på befintlig anläggning.
Med tanke på situationen med vattentillgången och bebyggelsetrycket samt stadsar-
kitektens ord 2006 så borde man se över utbyggnad av kommunalt VA samt plan-
läggning av området innan ytterligare bebyggelseutveckling sker i området.
I gällande ÖP från 2002 finns även följande att läsa på sidan 51: ” Vid ny samman-
hållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attrakti-
va områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där mot-
stående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan”

Åtgärden kan förvisso ses som en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer 
för detta finns i översiktsplanen. Men kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbe-
stämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms inte uppfyllda. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklarar förvaltningen att den sökta åt-
gärden inte kan tillåtas.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet.  

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 111 Dnr 2020/132 BN

NORRA BÄCK 1:4, förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 2 
tomter

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att    föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av två bostadshus. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan tän-
ka sig att en tomt är mer lämpligt och att de södra tomgränserna bör följas. Miljö- 
och byggnadsnämndens arbetsutskott berförvaltningen kommunicerar beslutet in-
nan nämndens möte till sökande. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed gamla Vanserumsvägen. Området karakteriseras av 
malmbebyggelse som senare övergår i radby bebyggelse i Norra bäck.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaderna anslutas till verksamhetsområdet med 
allmänt vatten- avloppsnät som avtalskund. 
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna om vissa krav angåen-
de närliggande gamla brunnar följs, se separat yttrande.
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (vanserums malm – Norra 
bäcks radby).
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Platsen är idag åkermark där det för tillfället odlas vall.
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Området ingår i länets natur- och kulturvårdsplan.
Ansökan har remitterats till Länsstyrelsens naturenhet då flera rödlistade arter med 
åtgärdsprogram finns i området.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.
Förvaltningens beslut har kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag
Meddelanden, yttrande sökande , 2020-05-06
Meddelanden, yttrade Länsstyrelsen, 2020-05-04
Meddelanden, Yttrande Rödlistan, 2020-04-24
Yttrande, Miljöenheten Vatten, 2020-04-22
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Karta, 2020-04-06
Ansökan förhandsbesked, 2020-02-12

Bedömning
Motivering
Även om åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse så anser förvalt-
ningen att området är för känsligt och unikt för att kunna utvecklas på ett lämpligt 
sätt med hänsyn till platsens natur- och kulturvärden. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap MB.
Detta i avseende på följande punkter:
- Ianspråkstagande av åkermark som är i bruk då vall odlas där i dagsläget.
- Flertalet rödlistade arter finns noterade i artportalen, vissa så hotade att de har åt-
gärdsprogram kopplade till sig. Dessutom kan en naturvärdesinventering ej genom-
föras då det i dagsläget odlas vall på platsen. Detta gör att det anses olämpligt att 
bevilja förhandsbesked för byggnation när man inte vet exakt vad som finns på plat-
sen i dagsläget.
- Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö Vanserums malm-Norra Bäcks 
radby. Detta är en av Ölands bäst bevarade malmbebyggelser och har ett stort be-
varande värde.
Där Länsstyrelsen skriver följande: 
"Området är beläget i mittlandsskogens östra utkanter. Det omgivande landskapet 
består av öppen åker- och betesmark med viss lövträdsvegetation kring själva be-
byggelsen och efter malmen, där också en äldre pilplantering finns i behåll. Vanse-
rums malm är delvis gemensam med Norra Bäcks. Strax öster om malmbebyggel-
sen har vägen fått en ny, rak vägsträckning. Vägen genom malmen har kvar sin 
gamla sträckning. På Vanserums malm är de små fastigheterna bebyggda med väl-
bevarade stugor och småskalig ekonomibebyggelse, huvudsakligen i trä, från 1800-
talets mitt och slut."
Lagstöd 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.

Jäv
Tomas Zander (C) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller beslut.

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 112 Dnr 2020/335 BN

KVARNSTAD 7:7, förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av ett bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. Enligt sökanden 
ska huset vara ca. 90 m² stort, vara av fritidshusmodell typ 60 tal och ha en förhål-
landevis låg nockhöjd med plattare tak
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Fastigheten lig-
ger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten.
Fastigheten bildades 1978-04-27 för bostadsändamål men har inte tagits i anspråk 
för detta ändamål.
Miljöavdelningen har 2020-05-27 bedömt att enskilt avlopp går att ordna.
Området omfattas endast av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Ansökan förhandsbesked, 2020-04-09
Karta, 2020-04-09

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.
Motivering
Åtgärden bedöms inte på verka de generella riksintressena negativt.
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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 inte uppfyllda. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till förvaltning-
ens förslag om att meddela positivt förhandsbesked. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information  omärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 113 Dnr 2020/269 BN

BN 2020/269 BÖDA-TORP 26:1, förhandsbesked nybyggnad av enbo-
stadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att…föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad fyra bostadshus. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten omfattas endast av det generella riksintresset som gäller hela Öland en-
ligt 4 kap 1 och 2 §§ MB. 4 kap 1 § behandlar natur- och kulturvärden, 4 kap 2 § be-
handlar turismens och friluftlivets intressen (då främst det rörliga friluftlivet).

Platsen är upptagen i den fördjupade översiktsplan för Byxelkroksområdet som an-
togs av kommunfullmäktige 2017-01-16. Platsen ingår i område A9 Kärrslundsgatan 
och beskrivs så här på sida 57.

"Bedömningen är att området kan utvecklas med fler bostäder. En utveckling inne-
bär i första hand enstaka byggnader där naturmark och öppna ytor bevaras och stor 
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Ingen tät bebyggelsestruktur är därmed 
aktuell här. Delar av området behöver inventeras mer ingående avseende naturvär-
dena då dessa inte ingår i den naturvärdesinventering som togs fram i samband 
med planen. Den jordbruksmark som finns inom markerat område består av mindre 
åkerlappar där ingen åker överskrider 1 ha. En mindre del av jordbruksmarken om-
fattas av den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet. Bedömningen är att 
åkermarken i möjligaste mån ska finnas kvar inom området och att tillkommande be-
byggelse anpassas till ytor där emellan."

Området ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten och av-
lopp.

Begäran om yttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 2020-05-09 
inkommit med yttrande där det framförs att grannar har fått bygga på sin mark.

2020-05-13 beslutade miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att besiktnings-
gruppen skulle besöka platsen innan nämndens sammanträde.

2020-05-28 ställde nämnden sig positiv till ansökan och beslutade att delegera till 
förvaltningen att meddela positivt förhandsbesked för fyra bostadshus om det inte 
inkom några negativa synpunkter från grannarna.

Det har inkommit 11 yttranden varav 9 som är negativa till åtgärden. Synpunkterna 
tar upp att det blir tät bebyggelse, redan befintliga fastigheter har nekats anslutning 
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till allmänt VA-nät, den fördjupade översiktsplanen säger att den aktuella marken in-
te ska exploateras, jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse.

I internremiss med VA-planeraren framkommer det olämpliggt att tillskapa ytterligare 
tomter som ska anslutas till ett redan överansträngt reningsverk.

Beslutsunderlag
Karta, 2020-03-23
Ansökan förhandsbesked, 2020-03-23

Yrkande
Tomas Zander yrkar bifall till förvaltningens förslag om att meddela negativt för-
handsbesked.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslag om att meddela positivt förhandsbesked

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet och finner att det finns 
två förslag till beslut.  

Proposition
Propositionsordning Ordförande ställer Tomas Zanders yrkande mot Marcel van Lu-
ijns yrkande. Ordförande finner Marcel van Luijns yrkande antaget.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 114 Dnr 2020/251 BN

NORRBÖDA 9:3, bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad 
av förrådsbyggnad/garage

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att    föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja ansökan om bygglov för nybygg-
nad av förråd/garage på 117 m².
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår dock avslå ansökan för till-
byggnad av fritidshus med 41 m² byggnadsarea 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar till att nämnden ska verka för 
en god samhällsbyggnad.

Ärendebeskrivning
Åtgärderna som ansökan avser gäller dels uppförande av en stor förrådsbygg-
nad/garage samt tillbyggnad av befintligt fritidshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Den ligger som 
sista hus på gatan.
Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit. 
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 
inkommit med yttrande 2020-05-07.

Beslutsunderlag
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-05-07
Yttrande, 2020-05-07
Mejl, 2020-05-07
Situationsplan, 2020-04-08
Ansökan bygglov, 2020-03-18
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-03-18

Bedömning
Den ansökta åtgärden i avseende till förrådsbyggnaden passar bra in i bebyggelse-
området med sitt laduliknande utseende. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för 
bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till förvaltning-
ens förslag till beslut.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet och finner att det finns 
ett förslag till beslut.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 115 Dnr 2020/393 BN

SOLBERGA 4:22, bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att    föreslå miljö och byggnadsnämnden att avslå bygglov för tillbyggnad av för-
rådsbyggnad med 10 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en befintlig förrådsbod som har en yta på 
11 m2 med ytterligare 10 m2.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 185.
Den befintliga förrådsboden på dess nuvarande placering gavs bygglov 2003-08-21 
av miljö- och byggnadsnämnden efter att nämnden 2003-04-24 föreslagit fastighets-
ägaren att i efterhand inkomma med bygglovsansökan för åtgärder utförda utan 
bygglov. Då byggnadens nockhöjd överstiger 3 m var den bygglovspliktig. I samma 
ärende hanterades även ett utrum som uppförts utan bygglov.  
Befintlig bod är placerat i tomtens sydöstra hörn, vilket är prickmarkerad mark och 
gränsar till område som i detaljplanen anges som park/plantering respektive gata. 
Boden står 0 m, respektive 0,9 m från tomtgräns. Tillbyggnaden skulle göras på 
byggnadens norra sida och därmed hamna 0,9 m från gränsen till området beteck-
nat gata. 
Då sökt åtgärd skulle hamna närmare än 4,5 m från gräns till gata kan startbesked 
enligt reglerna för attefall inte ges. Tillbyggnaden är tänkt att placeras på punktpric-
kad mark, varför ett bygglov inte kan beviljas. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-06-02 inkom 
sökanden med yttrande samt vidhåller sin ansökan. 2020-06-08 inkom ytterligare ett 
yttrande där sökande sammanfattar sin syn på ärendet. 

Beslutsunderlag
Yttrande, 2020-06-08            
E-post meddelande, 2020-06-02
Planritning, 2020-06-02
Begäran om yttrande, 2020-05-25
Meddelanden, 2020-05-08
Ansökan bygglov, 2020-05-08
Fasadritning, 2020-05-07
Meddelanden, 2020-05-07
Meddelanden, 2020-04-28
Anmälan, 2020-04-24

Bedömning
Prövning enligt reglerna för friggebod:
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– Sökt åtgärd utgör en yta om 10 m², tillsammans med befintligt förråd som är 11 m² 
blir byggnadsarean 21 m² och nockhöjden 3,5 m efter tillbyggnaden. Reglerna för 
friggebod, Plan- och bygglagen 9 kap 4 § kan därför inte tillämpas. Skulle åtgärden 
istället byggas fristående från befintligt förråd och placeras minst 4,5 m från tomt-
gräns kan reglerna för friggebod tillämpas då det befintliga förrådet tidigare fått 
bygglov.  
Prövning enligt reglerna för attefall:
– Tänkt placering är 0.9 m från mark som i detaljplanen betecknas som park eller 
plantering. För att kunna tillämpa attefallsregeln måste byggnaden placeras minst 
4,5 m från gräns enligt Plan- och bygglagen 9 kap 4a §. För att placera en attefalls-
byggnad närmare gräns krävs grannens medgivande. Om marken som tomten grän-
sar till utgörs av allmänplatsmark så som park/plantering eller väg/gata finns ingen 
som kan ge ett sådant medgivande. Detta konstateras av Mark- och miljööverdom-
stolen i följande två domar, MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14, MÖD 2013-06-07 
mål nr P 105-13
Prövning enligt reglerna för bygglov:
– Sökt åtgärd utgör en byggnadsyta om 10 m² Befintliga byggnader på tomten utgör 
sammanlagt en byggnadsyta om 234 m², varav 222 m2 bruttoarea och 12 m2 öppe-
narea. Gällande detaljplan tillåter max 200 m² sammanlagd byggarea. 
Den tänkta åtgärden tillsammans med befintliga byggnader skulle utgöra 22% 
överyta mot vad gällande detaljplan tillåter.
– Befintliga gårdsbyggnader har en sammanlagd byggnadsyta om 73 m2. Uthus och 
andra gårdsbyggnader får inte uppta en större sammanlagd yta än 50 m2 enligt de-
taljplanen.
Den tänkta åtgärden tillsammans med befintliga gårdsbyggnader skulle utgöra 66% 
överyta avseende gårdsbyggnader mot vad gällande detaljplan tillåter. 
– Den tänkta åtgärden skulle placeras på mark som i detaljplanen är punktprickad, 
mark som enligt planen inte får bebyggas. 
Avvikelser godtagna vid tidigare bygglovprövning är inte ett skäl att tillåta nya avvi-
kelser. Särskilt då tidigare avvikelser inte kan ses som små. 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL).
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
– placering på mark som inte får bebyggas, 
– sammanlagd byggnadsarea 234 m² mot gällande max 200 m²,
– sammanlagd byggnadsarea för gårdsbyggnader 83 m² mot gällande max 50 m².
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar enligt förvaltningens förslag avslå bygglov för tillbyggnad av 
förrådsbyggnad med 10 m² byggnadsarea.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet och finner att det finns 
ett förslag till beslut,

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 116 Dnr 2020/430 BN

KLINTA 5:29, bygglov för nybyggnad av gäststuga samt rivning av be-
fintlig komplementbyggnad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att avslå bygglov för ny-
byggnad av gäststuga med 26 m² byggnadsarea, men bevilja rivningslov för rivning 
av komplementbyggnad 26 m2. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gäststuga samt rivning av komplement-
byggnad.

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 224.

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Klinta 5:30 skriver i 
sitt yttrande att placeringen samt höjden av den nya byggnaden kommer skymma 
mer av deras havsutsikt än det befintliga förrådet gör. De vill även att planerad gäst-
stuga flyttas in till 4,5 från tomtgräns. De vill inte godkänna mer överyta trots att be-
fintlig byggnad som de kallar förråd är samma storlek som den ansökta åtgärden. 
Dock är det just användningssättet av gäststuga som de primärt motsätter sig.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med 
ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Sökanden har kommunicerats förvaltningen förslag till beslut via telefonsamtal 2020-
05-20.

Förvaltningens bedömning av yttrandet: Man kan beakta att en befintlig byggnad re-
dan funnits på platsen och att den som ansökan gäller ska placeras på snarlik plats 
och är lika stor till ytan. Enligt gällande detaljplan så får komplementbyggnader läg-
gas 1 m från tomtgräns, denna placeras 2,5 m från tomtgräns och uppfyller därmed 
det kravet. 
Fastigheten Klinta 5.30 har havet rakt framför sin fastighet i västlig riktning så en 
byggnad som placeras norr om deras fastighet bedöms inte vara en betydande olä-
genhet.

Beslutsunderlag
Beskrivning, 2020-05-03
Situationsplan, 2020-05-03
Fotografi gammal byggnad, 2020-05-03
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-05-03
Ansökan bygglov, 2020-05-03
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Bedömning
Ansökan avser rivning samt uppförande av ny byggnad med snarlik placering.
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas, 
- totala byggnadsarean för komplementbyggnader 80 m² mot gällande max 30 m² 
(nuvarande garage 54 m2 plus nya gäststugan 26 m2.

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud och bör inte heller bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konst-
närliga värde. Åtgärden uppfyller därmed kraven för rivningslov enligt 9 kap 34 § 
PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningen förslag på avslag.

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnd

______________
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§ 117 Dnr 2020/287 BN

XX, åtgärder utförda utan anmälan installation eldstad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren 
till fastigheten XX:

1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked,
2. med 2325 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked.
Samt:
3. bevilja startbesked i efterhand för redan utförd installation av kamin och rökkanal.
4. utfärda slutbesked för åtgärden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 
ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-
en. 
Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 
och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas.
Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägaren och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig. 
Ett yttrande har inkommit och bifogas denna tjänsteskrivelse. 
Fastighetsägaren skriver att ”Kamin fanns på plats vid slutbesiktning, dock en färdig-
ställd över tak.”. Den slutbesiktning det syftas på tillhör bygglovsärende L 2006–
000173 gällande nybyggnad av fritidshus. Slutbesked utfärdades i ärendet 2011-11-
01, i kontrollplanen som låg till grund för slutbeskedet finns inga uppgifter om instal-
lation av eldstad eller rökkanal. 

Beslutsunderlag
2020-04-28 Planritning 
2020-04-28 Fasadritning 
2020-04-28 Anmälan
2020-03-10 Besiktningsprotokoll sotare

Bedömning
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (6 kap 5 § PBF). 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL).
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Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktions-
avgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap 24 § plan- och byggförord-
ningen.
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet
I samband med beslut om sanktionsavgift kan beslut om startbesked utfärdas då al-
la handlingar nu inkommit. Samtidigt kan även beslut om slutbesked utfärdas då be-
siktningsprotokollet från sotaren visar att installation utförts utan anmärkningar. 

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag om ta ut en byggsanktionsavgift

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 118 Dnr 2020/107 BN

NYBY 5:8, bygglov för nybyggnad av mast

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ett 42 
meter högt ostagat mobiltorn och en teknikbod om 6,6 m².

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 högt ostagat mobiltorn med till-hö-
rande teknikbod om 6,6 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30
N 6335688.201 E 177785.096
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Området omfattas endast av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten Eon och 
flygplatsen i Kalmar.

LFV inkom 2020-05-08 med remissvar utan erinran.

Kalmar Öland Airport har inte inkommit med remissvar.

Försvarsmakten inkom 2020-06-04 med remissvar utan erinran.

Trafikverket inkom 2020-05-26 med remissvar utan erinran.

Eon inkom 2020-05-25 med remissvar utan erinran.

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Dels genom 
annonsering i ortspressen (2020-05-07) och genom brev till vissa närboende. Ytt-
randen med negativa synpunkter har inkommit. Synpunkterna är främst att tornet 
ska placeras längre bort från bebyggelsen, att den påverkar landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen samt att det är en betydande olägenhet för dem.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande in-
kommit 2020-06-03 skrivit att man inte avser att ändra ansökan.

Beslutsunderlag
Meddelanden, 2020-04-14
Karta, 2020-02-04
Följebrev, 2020-01-29
Ansökan bygglov, 2020-01-29
Ritning, 2020-01-29
Situationsplan, 2020-01-29
Fasad- och planritning, 2020-01-29
Karta, 2020-01-29
Förslag till kontrollplan, 2020-01-29
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Ritning, 2020-01-29
Bilaga, riktlinjer för etablering av antenner och master, KS 2019-11-26 §187

Bedömning
Platsen omfattas endast av de generella riksintressena för obruten kust och rörligt 
friluftsliv, åtgärden bedöms inte påverka dessa negativt.

Sökande har redovisat skälen för den valda placeringen med att ett nytt torn behövs 
för att avlasta anläggningar i området då dessa inte klarar av att hantera den ökan-
de datatrafiken. Tornets placering är därför avhängigt var trafiken är.

Tornet placeras drygt 100 meter från närmaste bostadsbyggnad och den nedre de-
len skyms av vegetationen mellan fastigheterna.

Den ansökta åtgärden har stöd av vegetationen vilket överensstämmer med inten-
tionerna i kommunens riktlinjer för etablering av antenner och master.

I ett kulturlandskap är det viktigt att kunna utläsa såväl tidigare generationers som 
dagens människors sätt att använda sin miljö. Master och torn, oavsett var det pla-
ceras i det flacka öländska landskapet, påverkar omgivningen. Den olägenhet åtgär-
den innebär bedöms inte vara betydande.

Tornet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett
allmänt intresse att telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset
överväger det enskilda intresset att bevara platsen obebyggd i detta fall.

Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 § PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag om att bevilja bygglov.

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 119 Dnr  2019/999 BN

BN 2019/999 HAGABY 7:5, bygglov för nybyggnad av mast och teknik-
bod

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ett 54 
meter högt ostagat mobiltorn och en teknikbod om 6,6 m².

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 54 högt ostagat mobiltorn med tillhö-
rande teknikbod om 6,6 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30

N 6336550.021 E 180313.25

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.

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

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten Eon och 
flygplatsen i Kalmar.

LFV inkom 2020-05-08 med remissvar utan erinran.

Kalmar Öland Airport har inte inkommit med remissvar.

Försvarsmakten inkom 2020-06-04 med remissvar utan erinran.

Trafikverket inkom 2020-05-26 med remissvar utan erinran.

Eon har inte inkommit med remissvar.

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Dels genom 
annonsering i ortspressen (2020-05-07) och genom brev till vissa närboende. Ytt-
randen med negativa synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Bläsinge 
6:10 och 6:11. Ägarna till fastigheterna skriver i sina yttranden att tornet kommer för 
nära fastigheterna, den kommer att dominera synfältet mot norr och att det blir en 
betydande olägenhet för dem.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande in-
kommit 2020-06-03 skrivit att man inte avser att ändra ansökan.

Beslutsunderlag
Bilaga, riktlinjer för etablering av antenner och master, beslut KS 2019-11-26 §187
Grannehörande, 2020-05-21
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-18
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Grannehörande, 2020-05-10
Grannehörande, 2020-05-10
Meddelanden, 2020-04-14
Karta, 2020-02-04
Fasadritning, 2019-12-16
Situationsplan, 2019-12-16
Karta, 2019-12-16
Sektionsritning, 2019-12-16
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2019-12-16
Ansökan bygglov, 2019-12-16

Bedömning
Platsen omfattas endast av de generella riksintressena för obruten kust och rörligt 
friluftsliv, åtgärden bedöms inte påverka dessa negativt.

Sökande har redovisat skälen för den valda placeringen med att ett nytt torn behövs 
för att avlasta anläggningar i området då dessa inte klarar av att hantera den ökan-
de datatrafiken.

Tornet placeras knappt 300 meter från närmaste bostadsbyggnad och det brukar in-
te anses för nära.

Den ansökta åtgärden har stöd av vegetationen i form av en träddunge vilket över-
ensstämmer med intentionerna i kommunens riktlinjer för etablering av antenner och 
master.

Tornet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett
allmänt intresse att telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset
överväger det enskilda intresset att bevara platsen obebyggd i detta fall.

Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 § PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bilfall till att bevilja bygglov.

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 120 Dnr 2020/591 BN

BN 2020/59 tillsynsärenden, uppdrag till förvaltningen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur förvaltningen tänker arbeta med till-
syn för de aktuella fastigheterna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott diskuterade med förvaltningen på    
mötet 2020-04-08 §80 om olika ärenden och att nämnden uttryckte även ett önske-
mål om att byggenheten arbetar mer med tillsyn framöver

Dagens sammanträde
Ordförande ställer frågor vad som har hänt i de olika ärenden avseende:

 Lundegård 2:1
 Klinta 21:25
 Köpinge 1:59, 1:71 – 1:77
 Halltorp 1:9 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 121 Dnr - BN

Övriga frågor och information
 Mötesrum för MBN Au hösten 2020 är nu flyttade och inbokade i större kon-

ferensrum, så att ingen trängsel ska uppstå.
 Det här är plan- och byggchef Magnus Juhlins sista möte med miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskott. 
 Förslag att Ricky Wreinert blir utsedd till tf byggchef under tiden rekrytering 

av byggchef pågår och fram till att vederbörande finns på plats. 
 Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en ”Rikt-

linje för parkeringsplats”. 
______________
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