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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Peder Svensson (C) och som 

ersättare Stefan Bergman (FÖL).

Att justeringsdag föreslås 2020-06-01 kl 15:00

Skickas till
-

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98 Dnr - BN
-
Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lägga anmälan om jäv 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
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv till §113. Ordförande tackar för informationen.

Skickas till
-

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99 Dnr 2020/2 BN

Månadsuppföljning april 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 perioden januari till april en positiv budgetav-
vikelse om 15 tkr. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-28

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information. 

Skickas till
-

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100 Dnr 2020/2 BN

Antal ärenden som fått reducerad avgift april månad, information

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

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär 
en reducerad avgift för kunden var för april månad 5 stycken, totalt 
intäktsbortfall om 18,4 tkr. Nedan följer presentation av aktuella ärenden:

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder: 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-28

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information. 

Skickas till
-
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101 Dnr - BN

Handlingar som överlämnas till nämnden, meddelande och informtion

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 genomgång och information. 

Skickas till
-

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102 Dnr - BN

Redovisning av delegationsbeslut, information

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information.  

Skickas till
-

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103 Dnr 2020/4 BN

BN 2020/4 Revidering av arbetsordning och reglementen angående del-
tagande på distans, information

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

Ärendebeskrivning
Med anledning av det nya coronaviruset, COVID-19, och som en förebyggande åt-
gärd inför framtida eventuella kriser och oförutsägbara situationer vill krisledningen 
föreslå att kommunen möjliggör för att sammanträden kan genomföras på distans. 
För juridiskt giltiga beslut ska kunna tas i de politiska församlingarna kräver kom-
munallagen att deltagande på distans har stöd reglementet för respektive nämnd el-
ler styrelse, samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § gäller att ledamöter får delta i fullmäktiges sam-
manträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för 
nämnderna som regleras av 6 kap. 24 §.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-28, §48

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för samtliga nämnder följande, 
under § 13:

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvaran-
de på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöriga kan ta del av sammanträ-
deshandlingar, bild eller ljud om inte hela sammanträdet är öppet. Ledamöter som 
önskar delta på distans, ska senast klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut an-
mäla detta till nämndens sekreterare. Vid extraordinär händelse kan anmälan göras 
närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans på 
nämndens sammanträden.

att till beslutet lägga till revidering av reglementet för kommunsstyrelsen följande, 
under § 15:

Kommunstyrelsens får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildö-
verföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Deltagandet ska ske så att inte obehöriga kan ta del av sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud om inte hela sammanträdet är öppet. Ledamöter 
som önskar delta på distans, ska senast klockan 15:30 dagen efter kallelsen gått ut 
anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär händelse kan anmälan gö-
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Kommunstyrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på di-
stans på kommunstyrelsens sammanträden.

att göra följande tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning: 

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildö-
verföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast klockan 15:30 dagen efter kallel-
sen gått ut anmäla detta till kommunsekreteraren. Vid extraordinär händelse kan an-
mälan göras närmare inpå sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §84
Beslut KF 2020-04-20, §48

Bedömning
För att tillåta deltagande på distans i de beslutande församlingarna kräver kommu-
nallagen (KL 5 kap. 16 §, 6 kap. 24 §) att de deltagande ledamöterna ska kunna 
delta på samma villkor, se och höra varandra. I dagsläget har inte kommunens 
sammanträdeslokaler dessa möjligheter. De videoinspelningar som publiceras på 
Youtube sänds inte i realtid, men inspelningen skulle kunna användas om nya vi-
deosamtalslösningar införskaffas. I tingssalen (fullmäktiges primära sammanträ-
deslokal) finns ingen sekundär projektor eller bildmonitor att visa ledamöter som 
deltar på distans, en sådan behöver installeras i salen för att distansdeltagande 
ska vara möjligt. Eftersom begäran av omröstningar och reservationer i dagläget 
meddelas muntligt behövs antingen mikrofoner i bänkarna, att dessa meddelas i ta-
larstolen eller att detta görs med en ny digital funktion. I dagsläget finns inget im-
plementerat säkert system för videosamtal som kan brukas i kommunens regi, men 
sådan går att köpa in.  

För att omröstningar i fullmäktige ska kunna deltas i utan att ändra i arbetsordning-
en mer än föreslagit krävs att den sker muntligt eller att det köps in nya voterings-
system, vilket stöds av § 25 i gällande arbetsordning. Dock kan inte dealtagande 
på distans delta i slutna omröstningar. För detta krävs ytterligare ändringar av ar-
betsordningen och förvaltningen ges mer tid att utreda lagligheten i en sådan änd-
ring. 

Ny elektrisk utrustning för kommunens sammanträdeslokaler och ny programvara 
kan komma att behöva köpas för att deltagande på distans ska kunna anses lagligt 
även med ändrad arbetsordning, av detta skäl bör i första hand alltid ersättare kal-
las till kommunfullmäktige för att alla deltagande ledamöter i så stor utsträckning 
som möjligt kunna delta på lika villkor. 

Andra kommunen har den senaste tiden berett förslag om deltagande på distans 
med liknande motivering och förslag på liknande ändringarna i deras kommunfull-
mäktiges arbetsordning och nämnders reglementen. 
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Konsekvensanalys
Inga kostnadsanalyser har gjorts för inköp av den mjuk- och hårdvara som kan krä-
vas för att ändringarna i arbetsordningen och reglementena ska kunna brukas. 

Justeringen av reglementena och arbetsordningen har inga konsekvenser förrän de 
praktiska förutsättningarna för att alla ledamöter ska kunna delta på sammanträden 
på lika villkor samt se och höra varandra. Då detta beslut inte är ett beslut att god-
känna inköp att nödvändig mjuk- och hårdvara har beslutet i sig inga ekonomiska 
konsekvenser.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen. 

Skickas till
-

______________
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§ 104 Dnr 2020/4 BN

BN 2020/4 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglementen 
angående protokollsanteckningar, information

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

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-20, §64 att anta reviderat reglmente för 
nämnden med tillägget ej tjänstgörande innan ordet ersättare. Kommunfullmäktige 
2020-02-10 § 31 biföll Marwin Johanssons (KD) motion om att Borgholms kommun 
kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte tjänstgör under 
nämndsmöten har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 
protokollet. Till följd av beslutet har kommunledningsförvaltningen lämnat förslag till 
reviderade nämndsreglementen till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.  
På grund av att nuvarande nämndsreglementen inte har några bestämmelser om 
protokollsanteckningar, innehåller förslaget också skrivelse om att ordinarie leda-
möter ska ha rätt att lämna protokollsanteckningar. 

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-0513 §85
Beslut KF 2020-04-20, §64

Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och 
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68. 

Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika ären-
de som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från olika 
så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana uppgifter 
men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något eller fritar 
den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att be-stämma om 
de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning av innehållet 
för att den ska tas in i protokollet. 

Även om skrivelsen som föreslås inte förändrar sammanträdets och ordförandes 
möjlighet att inkludera eller exkludera inlämnade skrivelser i protokollet så förtydligar 
det ledamöters och deras ersättares möjlighet att påverka protokollets innehåll och 
presidiet om deras ansvar.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information.  

Skickas till
-

______________
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§ 105 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information

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

Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag. 

Miljö- och byggnadsnämnden får varje månad en genomgång och information om 
hur arbetet med detaljplanerna fortskrider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-20

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information. 

Skickas till
-

______________

14



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-05-28 106

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106 Dnr 2020/209 BN

Revisionsrapport detaljplanearbete

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att:

 Det bör förtydligas att miljö- och byggnadsnämnden sköter den formella poli-
tiska hanteringen av detaljplaner och planbesked fram till antagande. Vidare
ska nämnden vid varje sammanträde hålla sig informerad kring aktuellt de-
taljplanearbete, vilket redan sker. Nämnden bör också kunna initiera detalj-
planearbete, på grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin övri-
ga myndighetsutövning.

 Det bör förtydligas att ”plansam” är ett samordningsorgan där plan- och ex-
ploateringsfrågor kan diskuteras. Inga beslut fattas här, men ärenden kan ef-
ter diskussion här lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrel-
sen eller miljö- och byggnadsnämnden för nödvändiga beslut.

 Planchefen och tillväxtchefen bör få i uppdrag att ta fram en modell för plan-
prioritering där miljö- och byggnadsnämnden ska vara beredande. Plan-prio-
ritering bör beslutas av KS eller KSAU och initieras av planchefen. En ut-
gångspunkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att skapa bra
arbetsförhållanden i förvaltningen.

 Tillväxtchefen bör få i uppdrag att sammanställa och dokumentera samhälls-
byggnadsprocessen och ingående processer, för att tydliggöra arbetssätt
och ansvar i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.

 Plan- och byggchefen bör få i uppdrag att i samband med tertialbokslut och
årsbokslut rapportera verksamhetens självfinansieringsgrad. Denna rapport-
ering bör omfatta både detaljplaneringen och bygglovshanteringen, trots att
den sistnämnda ligger utanför den nu aktuella revisionen.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av detaljplane-proces-
sen. Revisorerna önskar nu svar från kommunstyrelsen och miljö- och byggnads-
nämnden med en redogörelse för vad man avser göra för att åtgärda de påpekan-
den som förs fram.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §87
Tjänsteskrivelse, 2020-04-27
Granskning av detaljplaneprocessen, Borgholms kommun, PwC, 2020-03-04
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Bedömning
Utifrån de fem punkter som revisorerna påpekat föreslår förvaltningen att följande 
åtgärder vidtas:

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

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 107 Dnr 2020/389 BN

BN 2020/389 BÖDA-TORP 1:19 Samråd avseende lantmäteriförrättning, 
samrådssvar

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna ett samrådsyttrande till Lantmäteriet enlig bedömningen i ärendet.

Ärendebeskrivning
Ägare av Böda-Torp 1:19 har sökt förrättning hos Lantmäteriet i vilken bl.a. yrkas att
fastigheten ska tillföras mark (se skärmklipp nedan). Sökanden har meddelat att än-
damålet med fastigheten ska vara att i framtiden exploatera den för bostadsända-
mål. Med anledning härav önskas samråd i fråga om

1) i vilken utsträckning kommunen bedömer att fastigheten kan exploateras för än-
damålet
och
2) i vilken omfattning eventuell exploatering behöver föregås av detaljplanläggning,
om sådan bedöms krävas.

Förvaltningen har begärt anstånd för yttrande från miljö- och byggnadsnämnden till
senast 9/6 vilket har beviljats.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-13, §96

Bedömning
Översiktsplanen pekar inte ut området för bostadsbebyggelse, utan för pågående
markanvändning. En förrättning enligt ansökan strider därför mot den fördjupade
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översiktsplanen och kan inte anses lämplig. Vidare råder strandskydd kring          
Tokenäskanalen.
Borgholms kommun bedömer inte att fastigheten kan exploateras för bostads-ända-
mål.
Vidare skulle en exploatering behöva föregås av en detaljplan på grund av bebyg-
gelsetrycket i området.

Yrkande
Torbjörn Nilsson (SD) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- 
och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Lantmäteriet, Kalmar

______________
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§ 108 Dnr 2020/328 BN

BN 2020/328 BORGHOLM 8:63 Föreläggande om förbud

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda lagring av schaktmassor på del av fastigheten Borgholm 8:63, och före-
lägga Ölands Grävtjänst AB (556427-1368) att:
Senast 60 dagar från delgivning av kommande beslut
• Transportera bort schaktmassor som otillåtligen mellanlagras på platsen till en

av miljö- och byggnadsnämnden godkänd upplagsplats.
• Hålla schaktmassor med olika ursprung och varierande föroreningsrisk åtskil-

da.
• Återställa området till ursprungligt skick utan att riskera skada på fornlämning-

ar.
• Återställa diken och ytvatten till ursprungligt skick så långt det är möjligt utan

att köra sönder eller förvärra nuvarande utgångsläge.
• Transport och upplastning av schaktmassor ska genomföras med försiktighet

för att minimera störning och ska ske vardagar mellan kl 07 och 16. Damm-
bindande åtgärder ska vidtas vid behov.

• Vid avsteg från vad som framgår av detta beslut ska miljö- och byggnads-
nämnden kontaktas omgående. Miljö- och byggnadsnämnden ska också lö-
pande hållas informerad om arbetets gång.

• Miljö- och byggnadsnämnden ska informeras i samband med att verksamhe-
ten är helt avslutad.

Ärendebeskrivning
2020-02-10 får miljö- och byggnadsnämnden in ett klagomål på att Ölands Gräv-
tjänst AB (ÖGAB) lagrar massor från kommunala VA-grävningar strax utanför Borg-
holms tätort på ovan rubricerade fastighet.

2020-02-14 åker miljöenheten ut till platsen. Det visar sig vara en påbörjad otillåten 
verksamhet i ett skogsparti söder om Borgholms tätort. Ett område på ca 2000 m2 
har avverkats för att göra plats åt ett massupplag. Diket som går genom fastigheten 
var igenlagt. Högar av schaktmassor hade dämt upp vattenflödet genom området 
vilket medfört stora vattensamlingar inne på tomten till det intilliggande bostadshuset 
(se kartskiss för ungefärlig utbredning av massupplaget och område som stod under 
vatten). Med tanke på skogsavverkningen och mängden schaktmassor på platsen 
antas iordningsställandet av ytan och verksamheten ha pågått åtminstone sedan 
årsskiftet 2019/2020. 

Till en början var det oklart vem som var verksamhetsutövare (VU) och därmed bär 
ansvaret för åtgärden då verksamheten är anmälningspliktig. Miljö- och byggnads-
nämnden hänvisas till ÖGAB som 2020-02-17 säger att de har tagit ner träden och 
att de har missat att anmäla verksamheten men kommer att göra det om så krävs. 
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På frågan om uppdämning av vatten och att det ser ut som att de har fyllt igen ett di-
ke som går rakt igenom upplagsplatsen svarar ÖGAB att de varit där 2020-02-14 
och grävt för att leda bort vattnet. På frågan om de visste var fornlämningarna fanns 
var svaret nej.

2020-02-19 gjordes ett platsbesök på nytt med anledning av nya uppgifter om en ny 
grävning för att leda bort vatten. Då stod inte längre vatten inne på tomten på den 
intilliggande fastigheten. Ett nytt litet dike har grävts runt högarna med schaktmas-
sor som ansluter till det befintliga diket på norrsidan. Vid tillfället var det fortfarande 
en hel del vatten i området. 

2020-02-28 inkom till miljö- och byggnadsnämnden en anmälan om mellanlagring av 
schaktmassor från ÖGAB. Efter att ha kompletterats skickades anmälan 2020-03-19 
på remiss till Länsstyrelsen för yttrande.

2020-03-25 kontaktade mljöenheten Länsstyrelsen för att informera att VU hade 
grävt ett dike runt upplaget för att leda bort det uppdämda vattnet, och att det nya di-
ket låg i eller mycket nära en på kartan markerad fornlämning. 

Länsstyrelsen bedömer i sitt yttrande från 2020-04-03 att den anmälda platsen är 
mycket olämplig och bör ej tillåtas för verksamheten. 

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade 2020-04-08 in en åtalsanmälan av påbörjad 
otillåten verksamhet utan anmälan till tillsynsmyndigheten.

Förslag till beslut har 2020-05-07 skickats till verksamhetsutövaren. Inga synpunkter 
har kommit in. 

2020-05-08 informerades miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om förslag till 
beslut att förbjuda otillåten verksamhet och att förelägga verksamhetsutövaren att 
återställa platsen så långt det är möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Kommunicering, 2020-05-07

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren har påbörjat otillå-
ten verksamhet på en av flera skäl högst olämplig plats. Vid val av lokalisering har 
man inte skaffat sig nödvändiga kunskaper om området och inte heller vägt in kon-
sekvenser av verksamheten.

Konsekvensanalys
Naturmiljön har blivit väsentligen förändrad med avverkningen av skog, vatten har 
letts bort och fornlämningar kan ha blivit skadade varför verksamheten bör förbju-
das. 

Området ska återställas till ursprungligt skick så långt det är möjligt utan att riskera 
ytterligare skador.
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Lagstöd

1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

2 kap 3 och 6 §§, 9 kap 6 §, 26 kap 9 § och 27 kap 1 § Miljöbalken (1998:808)

27 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vattenskyddsföreskrifter för Lindbyformationen, Kolstabäcken, Lindby kanal, Skede-
mosse, Strömmen och Solbergaformationen i Borgholms kommun

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Peder Svensson (C), Torbjörn Nilsson 
(SD) samt Stefan Bergman (FÖL) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Skickas till
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar 
Beslutet skickas till berörd/berörda sakägare för kännedom
Beslutet skickas till kommunfullmäktige för kännedom

______________
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§ 109 Dnr 2019/1568 BN

BN 2019/1568 LÅNGLÖT 2:7, Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   bevilja den sökta åtgärden med följande villkor:
Allmänt
1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan om inget annat framgår
av nedanstående. Alltså hållande av maximalt 399 djurenheter varav 287 mjölkkor
och resten ungdjur.
2. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundet återkommande kontroller för-
vissa sig om att gällande lagar och föreskrifter samt kraven enligt de angivna försik-
tighetsmåtten uppfylls.
3. Journal ska föras fortlöpande över besättningens storlek och tillgänglig sprid-
ningsareal. Antalet djur ska årligen redovisas till Miljöenheten.
4. En skriftlig egenkontroll enligt egenkontrollförordningen ska upprättas senast
6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Gödselhantering och spridning
5. Spridning av stallgödsel ska ske enligt en årligen upprättad gödslingsplan
med syfte att fastställa optimala gödselgivor. Gödslingsplanen ska baseras på aktu-
ell markkartering och aktuell analys av flytgödselns växtnäring. Gödslingsgivan ska
anpassas till markens fosforklass för att minska upplagringen av fosfor i marken.
6. Vid spridning av flytgödsel till vall under perioden 1 september till 31 oktober
får givan inte överstiga 20 ton/ha.
7. Pressvatten, gödsel och förorenat vatten från drivningsvägar och ytor närmast
där djuren uppehåller sig ska samlas upp. Drivningsvägar ska utformas och skötas
så att risken för förorening av mark, ytvatten och grundvatten samt att störningar på
närboende minimeras.
8. Lastytor för gödsel och foder samt rasthagar ska utformas och skötas så att
risken för förorening av yt- eller grundvatten och störningar för närboende minime-
ras. Transport av gödsel ska ske så att spill undviks. Förekommer spill på väg av
jord eller gödsel ska detta skyndsamt tas bort.
9. Spridning av flytgödsel ska ske med släpslang eller annan ur miljösynpunkt
likvärdig eller bättre teknik.
10. Spridning av stallgödsel i anslutning till dricksvattentäkter får inte ske närmare
än 50 meter.
11. Särskild hänsyn ska tas vid gödselspridning i närheten av bostäder. Sprid i
sammanhängande perioder och hänsyn ska också tas till rådande väderförhållan-
den för att uppnå minsta möjliga näringsförlust och minska risken för olägenhet för
närboende.
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12. Spridning av stallgödsel på kortare avstånd än 100 m från bostad eller 500 m
från detaljplanelagt område får inte ske lördagar, söndagar, helgdagar eller helg-
dagsaftnar. Undantag gäller om spridningen skett med myllningsaggregat.
13. En växtnäringsbalans för verksamheten med avseende på kväve, fosfor, kali-
um ska upprättas minst en gång vart tredje år.
14. Flytgödseln ska minst en gång per år provtas så att representativa prover er-
hålls. Analys av gödsel ska minst omfatta total-N, NH4-N, P och K och torrsubstans.
Eventuella gödselmottagare ska informeras om aktuell gödselanalys.
15. Mottagare av stallgödsel ska meddelas till tillsynsmyndigheten.
16. Den som köper eller tar emot stallgödsel från verksamheten ska skriftligen in-
formeras om vilken miljöhänsyn som bör tas när man sprider stallgödseln från verk-
samheten.
Skyddszoner för växtskyddsmedel, gödselspridning och betande djur
17. Skyddszoner ska finnas längs vattendrag inom eller i anslutning till sprid-
ningsarealeran. Zonernas bredd ska anpassa efter risken för ytavrinning från åkern
med bredden ska vara minst sex meter. Mindre skyddszon, minst en meter bred,
ska finnas vid diken och dräneringsbrunar inom eller i anslutning till spridningsarea-
lerna. Skyddszonerna ska ständigt vara bevuxna. De får inte gödslas eller sprutas
med växtskyddsmedel. Skyddszonen kan i undantagsfall brytas eller sås om.
18. Vid behov ska betande djur stängslas av från diken och vattendrag där det
finns risk att djuren trampar upp och gödslar i vattnet.
Markkartering
19. Minst vart tionde år ska en fullständig markkartering med avseende på fosfor,
kalium och pH genomföras på den egna arealen, för P-HCL räcker det med att minst
vart tionde prov analyseras.
Avfall och kemikalier
20. Farligt avfall ska förvaras i märkta behållare, i ett särskilt utrymme under tak
med tätt golv, utan risk för läckage till omgivningen.
21. Rengöring av maskiner med vatten och/eller tvättkemikalier ska ske på platta
där vattnet samlas upp till en sluten behållare eller på gräsbevuxna ytor som saknar
direkt avrinning till markdräneringen.
22. Cisterner för brandfarliga vätskor ska vara invallade.
23. Förvaring av kemiska produkter ska ske på kemikalieresistenta, täta underlag
utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Flytande produkter ska för-
varas inom invallning. Invallningen ska rymma den största behållarens volym plus
10 % av övrig lagrad volym som förvaras inom invallningen. Saneringsmedel ska fin-
nas tillgängligt och förvaringsplats ska vara tydligt skyltad.
Buller
24. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekivivalent ljudnivå ut-
omhus vid bostäder, än vad som anges nedan.
50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 06.00 – 18.00
45 dB(A) övrig tid
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40 dB(A) nattetid kl. 22 – 06.00
Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00 – 06.00 får inte överstiga 55 dB(A).
Bullernivåerna ska kontrolleras på tillsynsmyndighetens begäran.

Ärendebeskrivning
Anmälan om utökad djurhållning inkom till miljöenheten, Borgholms kommun 2019-
11-05. Anmälan gäller en nybyggnation av ett stall och utökning av verksamheten till
att omfatta 399 djurenheter varav 287 mjölkkor, 120 kalvar och 287 övriga ungdjur.
Verksamhetens nuvarande tillstånd omfattar 185 mjölkkor, 212 ungdjur och 115 kal-
var.

Grannhörande har gjorts och 6 stycken grannar har inkommit med synpunkter på 
verksamheten. Sökande har bemött synpunkterna. 

Borgholms Energi AB har getts tillfället att yttra sig över anmälan med anledning av 
att förbrukningen av kommunalt vatten förväntas öka med en utökad verksamhet. 
Inget yttrande har framförts. 

Länsstyrelsen i Kalmar har fått ärendet på remiss och har lämnat synpunkter, se bi-
laga.

Markkartering för den egna åkermarken är beställd. Enligt växtnäringsbalanserna 
sker en upplagring av fosfor i marken på 9 till 10 kg fosfor per hektar och år. Beroen-
de på vad markkarteringen visar för värden bör fosforgödslingen anpassas för att in-
te öka fosforförrådet i marken, eftersom det bidrar till ökad utlakning och i förläng-
ningen övergödning av Östersjön.

Genom gårdscentrum löper en kanal som utgör det norra biflödet till Långlötkanalen, 
en del av kanalen är redan kulverterad och ytterligare kulvertering kommer att gö-
ras. Detta är anmält till Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar. 

Efter beslut av miljö- och byggnadsnämnden att kommunicera förslag till beslut vid 
nämndens sammanträde 2020-02-26 har tre grannar inkommit med yttrande. Syn-
punkterna har gällt att det önskas en så flugfri sommar som möjligt, en annan kräver 
att myndigheterna måste ha full insikt i den befintliga verksamheten och att gällande 
tillstånd, lagar och regler följds. En tredje granne har lämnat synpunkter i form av ett 
överklagande som överlämnats till Länsstyrelsen som avvisat överklagandet. In-
vändningarna mot verksamheten gällde då att plasthanteringen är bristfällig samt att 
lantbruksverksamheten skulle vara skyldiga till att vattnet i brunnen på den aktuella 
grannens fastighet blivit otjänligt.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §88
Tjänsteskrivelse, 2020-05-19
Anmälan om ändring av C-verksamhet, 2019-11-05

Komplettering av anmälan, 2020-01-02

Yttrande på anmälan från Länsstyrelsen Kalmar, 2019-11-21

Verksamhetsutövarens svar på grannyttranden, 2019-01-22
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Bedömning
Med villkoren som ställs kan påverkan på omgivningen och miljön anses godtagbar. 
Villkoren kommer att följas upp med tillsynsbesök för att säkerställa att de uppfylls. 
Eftersom 400 djurenheter utgör gränsen för nästa prövningsnivå, och ansökan ligger 
på 399 är det relevant att säkerställa att tillståndet inte överskrids, och att verksam-
hetsutövaren därför årligen ska redovisa det totala antalet djur som hålls på produk-
tionsplatsen.

Konsekvensanalys
Konsekvensen med ett negativt beslut försvårar för verksamhetsutövaren att utveck-
la och driva sitt företag. Jordbruk med betande djur producerar inte bara livsmedel 
och arbetstillfällen utan även ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Ett positivt beslut innebär att fler djur kommer att koncentreras till ett ställe. Det stäl-
ler högre krav på verksamheten att vidta åtgärder för att inte påverka den omgivan-
de miljön negativt. Villkoren i beslutet är utformade för att den negativa påverkan på 
omgivningen ska bli så liten som möjligt.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) samt Marcel van 
Luijn (M) bifall enligt miljö- och byggnads nämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Beslutet delges sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Ett meddelande om kungörelse skickas till berörda grannar enligt intressent- och 
sändlista

______________
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§ 110 Dnr 10-2020/18 BN

BN 10-2020/18 Återbetalning samt avskrivning av fakturor

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   återbetalning samt makulering av faktura gällande ansökningsavgifter för serve-
ring- och tobakstillstånd.

Ärendebeskrivning
På grund av Coronakrisen har förvaltningen ett antal pågående ärenden där företag
som betalat ansökningsavgift för serverings- och tobakstillstånd valt att ta tillbaka sin
ansökan på grund av att de inte kommer ha möjlighet att öppna upp år 2020. Det
finns även verksamheter som skickat in anmälan om livsmedelsregistrering som inte
heller kommer att öppna år 2020. Normal procedur så efterskänks inga ansöknings-
avgifter eller debiteringar av ovannämnda avgifter om inga godtagbara skäl finns.

Förvaltningen har diskuterat och gjort en bedömning av vad som är skäligt. Pågåen-
de ärenden om ansökan för serveringstillstånd och tobakstillstånd där det ännu inte 
fattats beslut bör man kunna betala tillbaka avgiften om det sökande bolaget väljer 
att ta tillbaka sin ansökan. Företagen har uttryckligen sagt att man väljer att ta tillba-
ka sin ansökan på grund av rådande situation med Corona.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §86
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05

Bedömning
Det behövs en enhetlig linje för hur förvaltningen skall hantera dessa frågor under 
nuvarande kris.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall om återbetal-
ning enligt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

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

Skickas till
Kommunstyrelsen för information

______________
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§ 111 Dnr 2020/294 BN

DJUPVIK 2:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela negativt förhandsbesked för 
en tomtplats för bostadsändamål.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en ny tomtplats för bostads-än-
damål.
Fastigheten ligger i den södra delen av Djupviksområdet och i direkt anslutning till 
detaljplanelagt område. Området karakteriseras av kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse enligt den fördjupade översiktplanen för Djupvik.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats sökanden. Sökande har till 
2020-05-18 på sig att inkomma med yttrande, inget yttrande har inkommit till dags 
datum.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §90
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04
E-post meddelande, 2020-04-21
Karta, 2020-04-02
Karta, 2020-04-02
Ansökan förhandsbesked, 2020-03-26

Bedömning
Lagstöd
Enligt ÖP 02 ska lokalisering av ny bebyggelse föregås av detaljplan. Åtgärden upp-
fyller därmed inte kraven i 4 kap 2 § PBL.
Motivering
I översiktplanen står det att för ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad 
inom eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det 
råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör 
lämplighetsbedömning ske genom detaljplan.
En fördjupad översiktplan finns för Djupviksområdet, på sidan 79 i den går att läsa:
"I södra Grönvik finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den befintliga bebyggel-
sen har till stor del kvar sin karaktär och ny bebyggelse innebär ett direkt hot mot 
dessa värden. Ny bebyggelse och förändring av bebyggelse i den känsliga kultur-
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miljön ska noggrant prövas. En försiktig förtätning med småskaliga byggnader be-
döms som möjlig."
För att på bästa sätt kunna uppfylla bestämmelserna i den fördjupade översikts-pla-
nen för Djupviksområdet, så anser förvaltningen att planläggning av området krävs 
innnan nya tomtplatser för ny bebyggelse tillåts.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.

Konsekvensanalys
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar på negativt be-
slut för förhandsbesked.

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

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar

______________
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§ 112 Dnr 2019/910 BN

BÖDA TORP 9:9, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för avstyckning av tre tomter på fastigheten 
Böda-Torp 9:9 för uppförande av tre bostadshus samt anläggande av en ny lokalga-
ta.
Beslut med följande villkor:

 byggnader ska utformas som ”låga” byggnader med en byggnadshöjd om max 3,4
m och 23 graders takvinkel,

 byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea om
150 m².

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av tre tomter på fastigheten Böda-
Torp 9:9 för uppförande av tre fritidshus samt anläggande av en ny lokalgata, som
ansluter till Lundgatan. Ytan på den planerade avstyckningen uppgår till ca 4500
kvm.
Platsen utgörs av betesmark/vall samt buskmark/träd och avgränsas av stenmurar
och är benämnd som bete i Jordbruksverkets jordbruksblock.
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok, B1 Norra jordbruks-
markerna och benämns ålderdomlig gårdsbebyggelse med tillhörande öppna area-
ler. Området är utpekat som utbredningsområde för ny bebyggelse i den fördjupade
översiktsplanen för Byxelkrok.
Platsen ligger inom det utökade strandskyddet mellan ca 200-250 m från strand-lin-
jen.
Platsen är väl avskild från området närmast strandlinjen genom väg och be-byggel-
se.
Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna intressena enligt 7 kap.25§
MB (miljöbalken).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-03 om dispens från strandskydds-
bestämmelserna för uppförande av tre nya byggnader samt anläggande av lokalga-
ta.
Länsstyrelsen beslutade 2019-12-06 att inte överpröva dispensen.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaderna anslutas till allmänt vatten- avloppsnät
som avtalskund.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
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Ansökan har remitterats till VA-planering och vattenskydd, Borgholms kommun, som 
tillstyrker förslaget.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Fem yttranden med synpunkter har 
inkommit.
Ägarna till fastigheten Böda-Torp 9:43, 9:44, 9:45 och 9:46 motsätter sig förslaget 
och anser att kulturmiljövärdet på denna plats nära havet med ålderdomlig åker och 
betesmark är unik och viktig att bevara utan ytterligare förtätning. I de gamla hagar-
na finns orkideér och annan unik växtlighet som bör bevaras. De planerade husen 
kommer för nära vår egendom.
Ägarna till Böda-Torp 9:7 anser att området närmast kustvägen är mycket känsligt. 
Olämpligt med nybyggnation med hänsyn till landskapsbilden och natur-och kul-
turmiljön.
Ägarna till Böda-Torp 9:27 anser att tre tomter samt väg innebär en hård exploa-te-
ring på liten yta i ett känsligt område. Miljökonsekvensbeskrivningen som utgör bila-
ga till översiktsplanen ställer sig för övrigt också mycket tveksam till någon större 
bebyggelseutveckling i område B1. Strider mot områdets särskilda natur-och kultur-
värden.
Ägaren till Böda-Torp 9:19 motsätter sig inte den planerade avstyckningen och ny-
bebyggelsen men vill framhålla att hänsyn ska tas till områdets historiska värde.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden skriver i yttrande 
som inkom 2020-03-30 att marken har ringa värde och har inte kommit upp i särskil-
da värden som vi erhållit på övriga beteshagar som ingår i Böda-Torp 9:9. För att 
Länsstyrelsen ska kunna bevilja särskilda värden på betesmarken måste den inne-
hålla örter samt fredade växter som tex. orkideér vilket inte fanns på den aktuella 
marken. Valet av marken har gjorts med hänsyn till att minimera skada på flora och 
faunan i området. För att minimera inverkan på fågellivet har vi även lämnat en kor-
ridor av buskage på 10 meter mot grannfastigheten i väster. Området är utpekat 
som utbredningsområde för nybebyggelse i den fördjupade översiktsplanen för Byx-
elkrok. Det enskilda intresset bedöms enligt kommunens handläggare (strandskyd-
det) överväga de allmänna intressena enligt 7 kap. 25§ MB (miljöbalken). Enligt den 
fördjupade översiktsplanen är det möjligt att göra ett fåtal avstyckningar av tomtmark 
för bebyggelse, i detta fall 3 stycken tomter för bebyggelse.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §89
Beslut miljö- och byggnadsnämndens besiktningsresa 2020-05-19 §2
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14
Situationsplan, 2019-11-19
Ansökan förhandsbesked, 2019-11-19

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 
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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 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.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) yrkar på bifall till att 
meddela positivt förhandsbesked

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

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
______________
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§ 113 Dnr 2020/72 BN

BN 2020/72 BLÄSINGE 1:1, Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st en-
bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.
Upplysningar
Åtgärder på platsen kräver tillståndsprövning enligt 46 § Artskyddsförordningen.
Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed östra Bläsingevägen och karakteriseras av gles och låg 
bebyggelse blandat med orörd natur och åkermark.

Vid besök på plats 2020-02-13 var marken på de i ansökan två inre tomterna myc-
ket blöt och detta fotograferades.

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund. 

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna.

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.

Dessa är enligt svar på internremiss till Miljöenheten: Tvåblad (fridlyst orkidé), Ask 
(starkt hotad), Gullviva (fridlyst), Vanlig brudsporre (fridlyst orkidé) samt Dvärgviol 
och Strandviol som båda betecknas som sårbara.

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

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till negativt beslut. Sökanden 
har i yttrande 2020-04-03 skrivit att de anser att förvaltningens förslag till beslut är 
felaktigt. De anser att tomterna ligger på torr mark och att de passar in i bebyggelse-
mönstret. Sökanden bifogar även bilder tillsammans med sin skrivelse.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetstutskott, 2020-05-13 §92
Beslut miljö- och byggnadsnämndens besiktningsresa, 2020-05-19 §1
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Meddelanden, 2020-05-07
Fotografi, 2020-04-03
Yttrande, 2020-04-03
Följebrev, 2020-04-03
Fotografi, 2020-04-03
Fotografi, 2020-02-13
Fotografi, 2020-02-13
Fotografi, 2020-02-13
Ansökan förhandsbesked, 2020-01-22
Situationsplan, 2020-01-22
Tillstånd avlopp, 2020-01-22

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.

Jäv
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller be-
slut.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning av ärendet samt finner att det finns två förslag till 
beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders yrkande mot förvaltningens förslag och finner To-
mas Zanders yrkande antaget.

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 114 Dnr 2020/269 BN

BÖDA-TORP 26:1 Förhandsbesked nybyggnad av fyra enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   om inga negativa grannyttrande, ge förvaltningen i uppdrag att på delegation 
meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.
Upplysningar
Faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad fyra enbostadshus. 
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 inte inkom-
mit med yttrande innan dagens möte.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §93
Beslut miljö- och byggnadsnämndens besiktningsresa, 2020-05-19 §3 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-07
Karta, 2020-03-23
Ansökan förhandsbesked, 2020-03-23
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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.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar på bifall till att meddela positivt förhandsbesked för nybygg-
nad av enbostadshus.

Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till avslag för förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus enligt förvaltningens förslag.

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

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders yrkande mot Torbjörn Nilssons yrkande och fin-
ner Tomas Zanders yrkande antaget. 

Reservation
Torbjörn Nilsson (SD) reserverar sig muntligen till beslutet.

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
______________
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§ 115 Dnr 2020/18 BN

BÖDA-TORP 4:79 Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   svara Mark- och miljödomstolen med följande:
Miljö-och byggnadsnämnden, Borgholms kommun vidhåller tidigare lämnade bygg-
lov och har inget ytterligare att tillföra målet.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.
2020-02-05 beviljades bygglov för fritidshus.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som 2020-03-19, som beslutade att avslå 
överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Mark-och miljödomstolen som har före-
lagt miljö-och byggnämnden att yttra sig, mål nr P1796-20. 
Mark- och miljödomstolen har återkopplat med att svarstiden utökats till 2020-06-10 
för miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §
Tjänstskrivelse, 2020-05-08
Föreläggande att komplettera, 2020-05-08

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn Nils-
son (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag som svar till Mark- och miljödomstolen.

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

Skickas till
Mark- och miljödomstolen, Växjö
______________
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§ 116 Dnr 2019/393 BN

PERSNÄS-SANDVIK 1:1 Bygglov för nybyggnad av mast

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   bevilja bygglov för nybyggnad av en 30 meter hög monopole och en teknikbod 
1,5 m².
1. Ante Larsson godtas som kontrollansvarig
2. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd behöver inte genomföras
om sökanden/byggherren inte särskilt begär det,
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.
Åtgärden får inte får påbörjas innan startbesked har lämnats. Byggherren ska lämna 
in förslag till kontrollplan innan startbesked kan beviljas.
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från dagen för laga kraft beslut.
Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en 30 meter hög monopole med tillhöran-
de teknikbod om 1,5 m². med koordinater enligt SWEREF99_16.30                     N 
6327984.102 E 171479.571
Platsen ligger inom detaljplan nr 62 och är utlagd som kvartersmark för hamnända-
mål.
Innan ansökan kom in till kommunen (2019-05-17) frågade sökanden förvaltningen 
om en placering längst ut på den norra piren i anslutning till den husbilsparkering 
som finns där. Det alternativet ansågs inte vara lämpligt med hänsyn till den påver-
kan det skulle få på hamnområdet. Därefter fördes fram ett förslag på att placera 
masten på den yta som används som parkering till badplatsen där den södra piren 
ansluter till land. Även denna plats ansågs som olämplig med samma motivering 
som det första alternativet.
2019-05-17 inkom en ansökan om att få placera en 36 meter hög monopole och en 
teknikbod i den södra delen av badplatsen på mark som är utlagd som kvartersmark 
för handelsändamål.
2019-07-06 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet. Då ett stort antal synpunkter inkom beslutade miljö- och byggnads-
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nämndens arbetsutskott 2019-08-15 att föreslå nämnden att avslå ansökan.
Sökanden valde då att inte gå vidare med den placeringen och bad förvaltningen att 
vänta med att handlägga ärendet till dess att en ny placering kunde presenteras. 
Sökanden har samtalat med ägaren till den vantmast som redan är placerad på den 
norra hamnpiren om ett eventuellt byte av den masten för att kunna placera sina an-
tenner på en gemensam mast som är tillräckligt hög för flera operatörer. Net4Mobili-
ty som äger den befintliga vantmasten har inte gått med på en sådan lösning men 
däremot sagt att en ny mast kan placeras 10-15 meter från den befintliga.
2020-03-10 inkom en ändrad ansökan om att få placera en 30 meter hög monopole 
15 meter väster om den befintliga vantmasten.
2020-03-19 kungjordes den nya ansökan på kommunens anslagstavla och genom 
annons i Ölandsbladet, 11 yttranden med synpunkter har inkommit.
I de inkomna yttrandena framförs främst att masten kommer att förfula området och 
att den borde placeras någon annanstans, t.ex. vid vattenverket.
Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket och flygplatsen i Kalmar.
LFV inkom 2020-03-19 med remissvar utan erinran.
Trafikverket inkom 2020-04-08 med remissvar utan erinran.
Kalmar Öland Airport har inte inkommit med remissvar.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med 
ett yttrande och vidhåller sin ansökan. / har ändrat sin ansökan till att avse…

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §94
Beslut miljö- och byggnadsnämndens besiktningsgrupp, 2020-05-19 §3
Fotoillustration, 2020-05-18
Tjänstskrivelse, 2020-05-06
Situationsplan, 2020-03-16
Karta, 2020-03-10
Följebrev, 2020-03-10
Sektionsritning, 2020-03-10
Situationsplan, 2020-03-10
Situationsplan, 2020-03-10
Situationsplan, 2020-03-10
Fasad- och planritning, 2020-03-10
Ansökan bygglov, 2019-05-17
Riktlinjer för etablering av antenner och master i Borgholms kommun, KS §187/2019

Bedömning
Den ansökta åtgärden strider mot gällande detaljplan på grund av att marken inte får 
bebyggas.
Sökandens svar på de inkomna yttrandena är att utredningar visat att anläggningen 
måste placeras i hamnområdet för att bolaget klara de täcknings- och kapacitetskrav 
de har på sig .
Att en anläggning i hamnområdet påverkas av detta är ofrånkomligt. Den aktuella 
anläggningen har prövats på ett flertal platser i Persnäs-Sandvik och den nu valda 
platsen anses vara den plats där påverkan blir minst. Med den höjd som sökande 
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har valt, 30 meter, kan ytterligare en operatör beredas möjlighet att etablera sig i 
området utan att en ny mast måste uppföras.
Anläggningen upptar en mycket begränsad yta i hamnområdet och hindrar inte an-
vändningen av området.
2015-09-24 beviljade dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden bygglov för en 22   
meter hög vantmast i omedelbar närhet till den nu ansökta anläggningen. Beslutet 
överklagades till Länsstyrelsen som i beslut 2016-01-12, dnr: 403-7243-2015, av-
slog överklagandena med hänvisning till att det kan betraktas som en tillåten avvi-
kelse.
Enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (PBL) får, utöver vad som följer av 31 b §, 
bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig 
med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett all-
mänt intresse.
Anläggningen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett
allmänt intresse att telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset
överväger det enskilda intresset i detta fall.

Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b-e §§ PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Joel Schäfer (S) yrkar på bifall till bygglov 
för nybyggnad av mast då man anser att platsen redan är i anspråkstagen.

Marcel van Luijn (M) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Berg-
man (FÖL) yrkar på avslag till bygglov för nybyggnad av mast. 

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

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders yrkande mot Marcel van Luijns yrkande. Ordfö-
rande finner Tomas Zanders yrkande antaget.

Omröstning
Omröstning är begärd och ska verkställas. Följande omröstningsproposition god-
känns:
Den som stöder Tomas Zanders förslag att bifalla förslaget, röstar ja. 
Den som stöder Marcel van Luijns förslag att inte bifalla förslaget röstar nej.
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Vid omröstningen avges 3 ja-röster, 3 nej-röster Ordförande har utslagsröst
Ordförande finner att Tomas Zanders förslag har antagits. 

Reservation
Marcel van Luijn (M) reserverar sig till beslutet med skriftlig reservation, se bilaga 3.
Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn Nilsson (SD) reserverar sig muntligen till be-
slutet.

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

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION
Ärende 21, PERSNÄS-SANDVIK 1:1 Bygglov för nybyggnad av mast

Jag reserverar mig mot beslutet att bevilja bygglov.

Tre tidigare förslag till placering avvisades efter lokala protester, men denna gång 
har protesterna inte beaktats. Man kan undra varför.

Den ansökta åtgärden strider mot gällande detaljplan på grund av att marken inte 
får bebyggas. Dessutom har Miljö- och byggnadsnämnden nyligen utformat 
riktlinjer för placering av telemaster. Dessa riktlinjer togs fram specifikt för att 
kunna styra över placering av telemaster i kulturmiljöer. Jag anser att Sandviks 
hamn utgör en kulturmiljö som borde skyddas för att behålla sin genuina karaktär. 
Att det redan idag finns en telemast inom området är inget argument. Ytterligare 
en till mast kommer att förfula området ännu mer. Två fel gör inte ett rätt.

I tjänsteskrivelsen för detta ärende nämns inte ens våra egna riktlinjer, varken i 
text eller i beslutsunderlag.

Marcel van Luijn (M)
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§ 117 Dnr - BN

*Övriga frågor och information

 Ny planarkitekt presenteras för miljö- och byggnadsnämnden: Victoria Bengts-
son

 Miljö- och byggnadsnämnden tackar byggnadsinspektör Gunnar Thernström
som går i pension

______________
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