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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 122

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den med tillägg av 

ärenden.

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.

Dagens sammanträde
Ordförande lägger till följande ärenden för diskussion:

 Övra Sandby 5:9

 Solberga 2:13

 Rälla Tall 3:16

 Lofta 1:126

 Ny sjöbodspolicy

 Ny PBL-taxa 2021

 Riktlinjer för parkering och ställplats i Borgholms kommun

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 123

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

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

Att justeringsdag beslutas 2020-08-17 kl 11:00

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

Dagens sammanträde
Ordförande beslutar justeringsdag och tid. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 124

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   lägga beslutet 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
Ingen anmäler någon jävsituation till dagens möte. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 125

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125 Dnr 2020-001261 BN

BN 2020/1261 ÖVRA SANDBY 5:9, Klagomål, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   avvakta den svarstid som är t o m 2020-08-19. 

Ärendebeskrivning
Ett anonymt klagomål inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2020-07-15 om att 
fastighetsägaren ställt upp en husbil på sin fastighet. Anmälaren anser att fastig-
hetsägaren campar och att det inte är tillåtet. 

En tjänsteperson var på plats 2020-07-20 enligt en kommunicering som skickades 
till fastighetsägaren. 

Dagens sammanträde
Ordförande informerar om ärendet. Tjänstepersonen har inte kommunicerat med en-
hetschef eller med miljö- och byggnadsnämnden innan kommuniceringen skickades 
ut och att det har skett ett misstag. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill 
avvakta kommuniceringstiden som är till den 19 augusti.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 126

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126 Dnr - BN

Sammanfattning av miljöenhetens arbete under sommarens säsong

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

Ärendebeskrivning
Miljöchefen informerar nämndens arbetsutskott en sammanfattning av sommarens 
arbete. E-tjänsten för klagomålshantering har fungerat bra, en hel del bullerklagomål 
har inkommit, speciellt avseende Köpingsvik. Tre (3) stycken föreläggande har utfär-
dats. Positivt att det inte varit någon ökad smittspridning. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 127

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127 Dnr S 2018-000058 BN

BN 2018/58 SOLBERGA 2:13, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , infor-
mation

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att handläg-
ga ärendet med en tidsfrist då boden ska vara borttagen, senast 1 ½ månad efter 
nämndens beslut.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun beslutade 26/4-2018 att bevilja 
bygglov för nybyggnad av en sjöbod på fastigheten. Fastighetsägare till grannfastig-
heten Solberga 2:28 överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Kalmar län som den 
9/10 2019 beslutade att upphäva nämndens beslut. Sökanden av bygglovet överkla-
gade då Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-11, mål nr P 5073-19 att avslå över-
klagandet. 

Enligt uppgift har sökande inte gjort någon åtgärd sedan beslutet i februari 2020. 
Förvaltningen har varit i kontakt med sökande och denne har meddelat att boden är 
till salu. 

Förvaltningen får i uppdrag att kommunicera sökande om miljö- och byggnads 
nämndens arbetsutskotts beslut och önskar svar innan miljö- och byggnadsnämn-
dens möte 2020-08-27.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar förvaltningen för redovisning av ärendet. 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande för information
Beslutet skickas till fastighetsägare Solberga 2:28
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 128

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128 Dnr B 2019-000680 BN

BN 2019/680 STRANDBO 3, Bygglov för utvändig ändring av hotell, in-
formation

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

Ärendebeskrivning
En diskussion har uppstått om ärendet. För att reda ut frågetecken tas frågan upp 
för genomgång och information av förvaltningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-11-22 §227 att avslå bygglov för ut-
vändig ändring av hotell vad gäller fönsterbyte till fönster av plast. Ärendet överkla-
gades av sökande. Länsstyrelsen beslutade 2020-02-17, mål nr. 403-8-2020 om att 
upphäva kommunens beslut och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för fort-
satt handläggning.

2020-07-27; förvaltningen uppmärksammade förvaltningen att Strand hotell nu har 
bytt befintliga fönster mot nya. En kontakt togs med Thomas Petersson på Strand 
hotell, han bekräftade att de kommit överens med plan och byggchefen vid ett möte 
om att byta ut de gamla träfönsterna mot nya träfönster med samma färg som tidiga-
re.

Då de har bytt till fönster av samma material och färg som befintliga, anses åtgärden 
ej bygglovspliktig utan ska anses vara en renovering/underhåll av byggnaden.

Ärendet avslutas därmed.

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
2020-08-13 129

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129 Dnr S 2016-000654 BN

BN 2016/654 LOFTA 1:126, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , informa-
tion

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

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 §23 om bygglov för nybyggnad 
av 12 st sammanbyggda sjöbodar samt rivningslov för en 15 m² befintlig sjöbod. 

2018-12-10 inkom information till förvaltningen att arbetet är påbörjat. 

Förvaltningen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om ärendet. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för information

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 130

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130 Dnr - BN

BN 2020/XX RÖRSBERG 1:29, Stora Rör, fråga om ändra från enbo-
stadshus till fyra lägenheter. Diskussion

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   meddela sökande om att ändra från enbostadshus till fyra lägenheter strider 
mot detaljplanen och att det inte är en liten planavvikelse. 

Ärendebeskrivning
Fastigheten Rörsberg 1:29 ligger mitt i Stora Rör och har varit ute till försäljning un-
der en längre tid. På fastigheten finns en stor villa med en lokal i bottenvåningen 
som tidigare inrymt affärsverksamhet. Det finns även en mindre förrådsbyggnad på 
gården.

Fastighetsägaren har kontaktat förvaltningen och frågat om det skulle vara möjligt 
att göra om villan till fyra lägenheter som sen skulle säljas som bostadsrätter.

Fastigheten styckades av från Rörsberg 1:2, tillsammans med den fastighet som 
idag har beteckning Rörsberg 1:86, för bostadsändamål år 1957. Rörsberg 1:29 och 
1:86 som delades vid en fastighetsreglering 1972, för bostads- och handelsända-
mål.

Förvaltningen har informerat sökande om att detaljplanen inte tillåter mer än en bo-
stad, men att möjligheten finns att söka förhandsbesked och att det i så fall blir en 
fråga för miljö- och byggnadsnämnden.

Fastighetsägaren har även informerats om möjligheten att inreda ytterligare en lä-
genhet enligt regeln om attefall.

Frågan lyfts till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott för att få klarhet i frå-
gan.

Bedömning
Rörsberg 1:29 ligger inom DP 138 från år 1972, fastigheten har i planen beteckning 
BF (bostadsändamål fristående), angående antal lägenheter säger planen att:
F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma mera än en bostadslägenhet. I 
gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet.  

Skickas till
Beslutet skickas till fastighetsägaren 
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 131

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr B 2019-000759 BN

BN 2019/759 Ny PBL-taxa 2021, information

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

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-10-10 §129 att ge plan- och byggche-
fen i uppdrag att se över PBL-taxan, utforma och komma med förslag till en ny PBL-
taxa inför 2021.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-06-25 §128 att tacka för informatio-
nen av avgående plan- och byggchef och gav tf byggchef i uppdrag att fortsätta med 
arbetet och återrapportera vid oktobersammanträdet.

Dagens sammanträde
Vid dagens möte diskuterades ärendet och uppdraget för tf byggchef.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 132

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132 Dnr 2020-000768 BN

BN 2020/768 Riktlinje för parkering och ställplats i Borgholms kommun, 
information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   tacka för information i ärendet och lägger den till handlingarna i avvaktan på för-
valtningens förslag på riktlinje till nämnden.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-06-25 om att ge förvaltningen i upp-
drag att ta fram en riktlinje för parkering och ställplats i Borgholms kommun. 

En camping kräver en detaljplan och krav på sophantering.

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
2020-08-13 133

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133 Dnr 2020-000767 BN

BN 2020/767, Ny Sjöbodspolicy, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   lämna följande påpekande till tillväxtenten:

 Under punkt 4.3 att boden ska ansluta till den lokala traditionen av byggnader

 Under punkt 4.3 lägga till att vatten och avlopp får som regel inte installeras

 Under punkt 4.3 lägga till att isolering och väggbeklädnad är tillåtet

 Under punkt 4.4 ändra arrendeområde till ordet sjöbodsyta istället

 Under punkt 4.4 lägga till att boden ej får privatiseras

 Under punkt 4.5 ändra texten till att fönster ej får dominera väggytan

 Under punkt 4.5 ändra till att ny sjöbod ska anpassas och får ej överstiga an-
gränsande sjöbodars storlek

 Under punkt 4.5 ändra tiill ny sjöbod får ej överstiga angränsande sjöbodars yta 
och byggnadshöjd. 

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har tagit fram ett utkast till sjöbodspolicy för Borgholms kommun, in-
ternremiss och där miljö- och byggnadsnämnden fått möjlighet att yttra sig senast 
2020-08-14. 

Dagens sammanträde
Ordförande informerar i ärendet 

Skickas till
Beslutet skickas till tillväxtenheten för information
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 134

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134 Dnr S 2018-000120 BN

BN 2018/120 RÄLLA TALL 3:16, Bygglov för nybyggnad av enbostads-
hus och garage, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   tacka för genomgång och information och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av ett bostadshus 
2018-05-23 §127 med 216 m² byggnadsarea (178 m² bruttoarea och 38 m² öppena-
rea) och ett garage 81,25 m² byggnadsarea (42,25 m² bruttoarea och 39 m² öppena-
rea) och att som tomtplats får endast den östra delen av fastigheten användas.

Förvaltningen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om ärendet.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 135

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135 Dnr 2020-001022 BN

BN 2020/1022 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning in-
om strandskyddat område för nedläggning av VA-ledningar

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att med stöd av 7 kap 18b § meddela dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna för grävning och nedläggning av ledningar 
på fastigheten Borgholm 11:1, till Lotten 193 med villkor
• Grävning och förläggning av ledningar ska ske mitt i vägområdet (Stenudds-
stigen), se situationsplan.
• VA-ledningar ska dras från söder.

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till nämnden den 24 juni 2020. 
Ansökan avser nedläggning av allmänt VA till Lotten 193 på Borgholm 11:1. Befintlig 
byggnad ligger på ofri grund på Borgholm 11:1 inom generellt strandskydd, där kom-
munen är ägare. Området och befintliga byggnader ligger lågt, ca 2 möh. Kommu-
nens riktlinjer för grundläggning av ny bebyggelse ligger på 2,8 möh. Den fördjupa-
de översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik förespråkar ingen ny bebyggelse på 
Sjöstugeudden. 

Området ligger inom eller påverkas av:

• Riksintressen 4 kap. MB

• Riksintressen 3 kap. MB.

 Giltighetstid 

Enligt lag upphör ett beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 
miljöbalken, MB). Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som 
då råder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Situationsplan, 2020-08-03

Bedömning
Vid bedömning av tillåtlighet gällande ingrepp i strandskyddsområden ska ställning 
endast tas till om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Bedöms åt-
gärden inte innebära betydande miljöpåverkan och att det finns ett särskilt skäl för 
dispens, kan dispens meddelas. I aktuellt ärende bedöms endast om grävning inom 
strandskyddat område innebär betydande miljöpåverkan. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-13 135

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämnden bedömer att grävningen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och 
att det finns ett särskilt skäl för dispens, därför kan åtgärden beviljas. Åtgärden be-
döms även vara förenlig med 3 och 4 kap MB samt att övriga regionala och lokala 
intressen inte påverkas. Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna in-
tressena, 7 kap 25 § MB. Fri passage enligt 7 kap 18f § MB kan säkerställas.

Konsekvensanalys
Konsekvensen med ett negativt beslut är att bostaden fortsätter att släppa ut gråvat-
ten i ett känsligt kustområde. Ett negativt beslut innebär samtidigt att bebyggelsen i 
förlängningen sannolikt inte blir permanent.

Konsekvensen med ett positivt beslut är avloppsvatten kan ledas till det allmänna 
reningsverket vilket förbättrar kustvattnets status. Samtidigt hamnar sannolikt led-
ningar på ett sådant djup att de kan komma att ligga under vatten i ett framtida sce-
nario med stigande havsnivåer. I ett sådant scenario trycks istället vatten in i led-
ningarna. I förlängningen kan även konsekvensen bli att arrendetomterna vid förfrå-
gan kan komma att styckas av och bilda egna enheter och att bostäderna perma-
nentas. Kommunen har ett ansvar vid risker som stigande havsnivåer innebär och 
som är kända vid en tillståndsprövning. Eftersom bostaden ligger på kommunal 
mark och i dagsläget har ett kortare arrende kommer kommunen att få stå för an-
slutningsavgiften. Lotten 193 kan dock genom förhandling få ett längre arrendekon-
trakt med kommunen.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Dock bör man ta 
havsnivåerna i beaktande då marken/tomterna inte är lämpliga att friställas.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgången samt finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 136 Dnr 2020-000996 BN

BN 2020/996 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom 
strandskyddat område

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att med stöd av 7 kap 18b § meddela dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna för grävning och nedläggning av ledningar 
på fastigheten Borgholm 11:1, till Lotten 492 med villkor
• Grävning och förläggning av ledningar ska ske mitt i vägområdet (Stenudds-
stigen), se situationsplan.
• VA-ledningar ska dras från söder.

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till nämnden den 24 juni 2020. 
Ansökan avser grävning för nedläggning av allmänt avlopp till Lotten 492 på Borg-
holm 11:1. Befintlig byggnad ligger på ofri grund på Borgholm 11:1 inom generellt 
strandskydd, där kommunen är ägare. Bostaden har idag sommarvatten. Som sär-
skilt skäl hänvisas till att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse.

Området och befintliga byggnader ligger lågt, ca 2 möh. Kommunens riktlinjer för 
grundläggning av ny bebyggelse ligger på 2,8 möh. Den fördjupade översiktsplanen 
för Borgholm-Köpingsvik förespråkar ingen ny bebyggelse på Sjöstugeudden. 

Området ligger inom eller påverkas av:

• Riksintressen 4 kap. MB.

• Riksintressen 3 kap. MB.

Giltighetstid

Enligt lag upphör ett beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § 
miljöbalken, MB). Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som 
då råder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Situationsplan, 2020-08-03

Bedömning
Vid bedömning av tillåtlighet gällande ingrepp i strandskyddsområden ska ställning 
endast tas till om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Bedöms åt-
gärden inte innebära betydande miljöpåverkan och att det finns ett särskilt skäl för 
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dispens, kan dispens meddelas. I aktuellt ärende bedöms endast om grävning inom 
strandskyddat område innebär betydande miljöpåverkan. 

Nämnden bedömer att grävningen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och 
att det finns ett särskilt skäl för dispens, därför kan åtgärden beviljas. Åtgärden be-
döms även vara förenlig med 3 och 4 kap MB samt att övriga regionala och lokala 
intressen inte påverkas. Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna in-
tressena, 7 kap 25 § MB. Fri passage enligt 7 kap 18f § MB kan säkerställas.

Konsekvensanalys
Konsekvensen med ett negativt beslut är att bostaden fortsätter att släppa ut gråvat-
ten i ett känsligt kustområde. Ett negativt beslut innebär samtidigt att bebyggelsen i 
förlängningen sannolikt inte blir permanent.

Konsekvensen med ett positivt beslut är avloppsvatten kan ledas till det allmänna 
reningsverket vilket förbättrar kustvattnets status. Samtidigt hamnar sannolikt led-
ningar på ett sådant djup att de kan komma att ligga under vatten i ett framtida sce-
nario med stigande havsnivåer. I ett sådant scenario trycks istället vatten in i led-
ningarna. I förlängningen kan även konsekvensen bli att arrendetomterna vid förfrå-
gan kan komma att styckas av och bilda egna enheter och att bostäderna perma-
nentas. Kommunen har ett ansvar vid risker som stigande havsnivåer innebär och 
som är kända vid en tillståndsprövning. Eftersom bostaden ligger på kommunal 
mark och i dagsläget har ett kortare arrende kommer kommunen att få stå för an-
slutningsavgiften. Lotten 492 kan dock genom förhandling få ett längre arrendekon-
trakt med kommunen.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Dock bör man ta 
havsnivåerna i beaktande då marken/tomterna inte är lämpliga att friställas.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgången samt finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 137 Dnr B 2020-000614 BN

NORRBÖDA 2:27 mfl, Begäran om samråd Lantmäteriet

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att lämna följande yttrande till Lantmäteri-
et:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att detaljplanens utformning ska följas.
Planens vägnät utformades med syfte att skapa trafiksäker anslutning till väg 136 för 
området, vilket är av än större vikt idag med gällande trafiksituation.
Det är olyckligt att vägarna inom området inte följer planens genomtänkta trafiklös-
ning, men att det kan betraktas som liten avvikelse. Med utgångspunkt från dagens 
vägnät är dock anslutningarna till väg 136 det mest väsentliga ur trafiksäkerhetssyn-
punkt. 
Nämnden vänder sig särskilt emot de utfarter mot väg 136 som saknar planstöd och 
anser att det inte kan betraktas som liten avvikelse
Med hänsyn till att vägarna ansluter till en sommartid hårt trafikerad allmän väg bör 
Trafikverket få uttala sig.

Ärendebeskrivning
Inför bildandet av gemensamhetsanläggning samråder Lantmäteriet med Miljö- och 
byggnadsnämnden. Förvaltningen anser att frågan är så viktig att ärendet bör be-
handlas av nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-20
Underrättelse, 2020-07-03
Karta, 2020-06-22
Karta, 2020-06-22
Samrådshandlingar, 2020-06-22

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen samt finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 138 Dnr B 2020-000428 BN

GETTERUM 1:43 Förhandsbesked för nybyggnad av hus för bostadsändamål

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela negativt 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
enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB. 4 kap 1 § behandlar natur- och kulturvärden, 4 kap 2
§ behandlar turismens och friluftlivets intressen (då främst det rörliga friluftlivet).
Vidare ligger fastigheten i direkt anslutning till Skeppersängs naturreservat.

2018-07-05 beviljades bygglov för uppställning av husvagnar på den gamla fotbolls-
planen i Getterum. Avsikten var att bedriva verksamhet för husvagnsuppställning av 
husvagnar utanför campingsäsong. 

2020-04-20 bildades fastigheten för just detta ändamål.

Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen (sid. 52) gäller vid lokali-
sering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan 
eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2 kap. Den 
får inte heller strida mot Miljöbalkens kap 3 och 4.

För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha 
anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter till 
den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse.

Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda 
såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer 
med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturmin-
nesvård och rörligt friluftsliv.

2020-07-02 skickades en begäran om yttrande till sökanden där det framgick att för-
valtningen kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan med skäl enligt nedanstå-
ende motivering.
2020-07-20 inkom sökanden med yttrande om att:
 området inte ingår i naturreservatet,
 placeringen kan liknas ”malmbebyggelse”
 tidigare bygglovs prövning inga problem
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-05
Yttrande, 2020-07-20
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-05
Karta, 2020-05-05
Skiss, 2020-05-05

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
Det sökanden framför i sitt yttrande om att fastigheten inte ligger inom naturreseratet 
överensstämmer med vad förvaltningen har konstaterat, utan i direkt anslutning till 
detta.

Vad gäller placeringen så anser förvaltningen att ny bostadsbebyggelse lokaliseras 
utan anslutning till befintlig bebyggelse i ett i övrigt obebyggt område och uppfyller 
inte det man kallar malmbebyggelse.

Den tidigare bygglovprövning som gjorts för fastigheten är det bygglov som medde-
lades 2018-07-05 för uppställning av husvagnar, att bebygga fastigheten med fyra 
hus är en helt annan sak.

Åtgärden strider mot översiktsplanen och uppfyller därmed 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.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till förvaltning-
ens förslag till beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen av ärendet samt finner att det finns ett förslag 
till beslut.  
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Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 139 Dnr B 2020-000692 BN

BÖDA-TORP 5:24 Förhandsbesked nybyggnad av bostadshus

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus genom avstyck-
ning av befintlig tomtplats.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Märta Jonssons väg. Området karakteriseras av små-
husbebyggelse 
Området ligger inom vattenskyddsområde – primär skyddszon. 
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund. 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga negativa yttranden har inkommit 
till dags datum, svarstid till 2020-08-07

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-30
Ansökan, 2020-07-19
Sektionsritning, 2020-07-19
Planritning, 2020-07-19
Karta, 2020-07-19
Fasadritning, 2020-07-19
Fasadritning, 2020-07-19
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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.

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 utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. 

Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms 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) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut. 

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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§ 140 Dnr B 2020-000442 BN

BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och höra gran-
nar. Sökande ska även informeras om att inkomma med en mer detaljerad verksam-
hetsbeskrivning samt att ansöka om planbesked.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Åtgärden för förhandsbeskedet har flyttats och upptar nu en mindre yta på ett områ-
de där nämnden beviljat positivt planbesked.
Förvaltningen vill ha nämndens inrådan om man kan gå vidare med ärendet eller om 
man ska avslå ansökan så sökande får avvakta planläggning av området.
Yttrande från plan har inhämtats.
Övrig information:
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av orörd natur och småskalig bebyggelse.
Kommunalt vatten och avlopp finns uppe vid Kärrslundsgatan .
Området ligger inte inom vare sig riksintresse för: kulturmiljövården eller naturvår-
den.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Rödlistade arter har ej kollats och grannar har ej hörts, avvaktar beslut om vi ska gå 
vidare i ärendet först.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-07-31
Yttrande, 2020-07-23
Situationsplan, 2020-07-14
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-06

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
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   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 inte uppfyllda. 
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.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar att sökande in-
kommer med en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning samt att grannar ska höras 
i ärendet. Sökande bör ansöka om ett planbesked eller så avslutar man det hela

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
Beslutet skickas till sökande 

______________
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§ 141 Dnr B 2020-000517 BN

MELLBÖDA 7:32 + 7:17 Förhandsbesked för ändrad användning av 
mark

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för åt-
gärden samt att beslutet gäller med följande villkor:

 Området ska disponeras i enlighet med sökandens redovisning av markanvänd-
ning som tillhör ansökan

 Infart till området ska ske från den allmänna vägen i norr

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för ändrad användning av mark, med syftet att för-
säkra att det inte tillkommer några bostäder i närheten av Böda Cementgjuteri, då 
verksamheten alstrar damm och buller. Samt utöka verksamhetens område. Områ-
det närmast befintlig industri blir en del av verksamheten, medan övrig mark behålls 
som en buffert mot bostadsbebyggelsen.  
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed väg 136 samt Bödahamnsvägen. Området karakteriseras 
av åkermark och industri.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten 
kust och rörligt friluftsliv.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Två yttranden med synpunkter har 
inkommit.
Ägaren till fastigheten Mellböda 7:20 skriver i sitt yttrande att åkern gärna får vara 
kvar som grönområde, men vill inte att ett positivt förhandsbesked ska innebära att 
sökande kan bygga fritt i framtiden eller att åkrarna omvandlas till industrimark. Vi-
dare står i yttrandet att parkeringen bör asfalteras för att det inte ska bli för mycket 
damm, samt att enbart redan existerande infarter ska användas. 
Ägarna till fastigheten Mellböda 7:44 vill även de se en asfalterad parkering, samt 
att inga infarter mot Bödahamnsvägen skapas då det skulle leda till mer damm och 
buller. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i skrivande 
stund inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-21
Grannehörande, 2020-06-16
Yttrande, 2020-06-12
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Ansökan förhandsbesked, 2020-05-28
Situationsplan, 2020-05-28

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 uppfyller 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 kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 142 Dnr B 2019-000338 BN

DÖDEVI 3:15 Förhandsbesked för nybyggnad 5 st fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av 5 stycken fritidshus samt att beslutet gäller med följande villkor:

 byggnader får enbart placeras inom tomtens östra del, enligt situationsplan som 
ligger till grund för beslutet

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken fritidshus i
form av uthyrningsstugor.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Platsen som ansökan avser ligger utmed Vedbyskogsvägen och
karakteriseras av låg bebyggelse.

Området ligger inom vattenskyddsområde – ytvatten skyddszon och inom
Länsstyrelsens grusinventering för Kalmar län, Öland från 1961-62. Detta
innebär tillståndsplikt för att bedriva grustäkt.

Området ligger även inom verksamhetsområde för allmänt vatten och
avlopp och omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela
Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadernas behov.
Platsen ligger inte inom strandskyddet för Hornsjön på 200m.

Det finns inga rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.

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

Ombud för dödsbo till fastigheten Dödevi 3:15 skriver att det uppkommer
olägenhet för deras fastightet med insyn och ljusstörningar, att infart
saknas, att ärendet ska prövas med detaljplan med stora tomter som
avviker från områdets karaktär. De anför även att det finns hotade
fladdermöss på platsen och att det ingår i grusinventering.

Ägaren till fastigheten Dödevi 11:26 skriver i sitt yttrande att hon motsätter
sig byggnation på grund av att skogen på fastigheten, som är en moskog,
har stort värde för det rörliga friluftslivet med bärskog och motionsslingor.
Ägarens fastighet blir avskuren från denna skog med fem nya fastigheter
och att det blir störande trafik samt starkt förtätad byggnation vilket kan vara
en nackdel för Hornsjön.
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Ägaren av Dödevi 11:27 skriver att hon inte ser någon anledning att bygga
hus och förstöra den begränsade skogsmark som finns på norra Öland och
motsätter sig byggnation.

Ägaren till Dödevi 11:20 skriver att det vore synd att mista den natur med
blåbärsskog och djurliv som finns i närheten av Hornsjön med fågelliv och
mångfald av växter. Han undrar även hur tillfartsväg ska ordnas.
Ägaren av Dödevi 10:8 som inte är rågranne till det aktuella skiftet i ärendet
har inkommit med ett yttrande och anför: Att området är ett skogsområde
som används av barn och vuxna för att promenera och motionera, att husen
kommer att innebära en olägenhet med minskad tillgång till skogen och
värdeminskning på intilliggande fastigheter och att det innebär en förtätning
så att det kommer vara svårt att låta barn cykla själva längre.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i
yttrande 2019-07-26 skrivit att så mycket som möjligt av naturen kommer att
bevaras. Sökanden har även klargjort hur tillträde via servitutsväg kommer
att ordnas och att även vandringsleden kommer att bevaras.
Tillägg:
Ärendet togs upp för beslut i nämnden 2019-09-25, nämnden beslutade om positivt 
förhandsbesked. Förhandsbeskedet överklagades och upphävdes samt återförvisa-
des till förvaltningen av Länsstyrelsen. De menade på att naturvärdena på platsen ej 
var utredda ordentligt.
Förvaltningen begärde då in en naturvärdesinventering av sökande samt ett yttran-
de från länsstyrelsens naturenhet.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att en naturvärdesinventering krävdes för att be-
döma naturvärdena på platsen. De tar också upp att området är utpekat som riksin-
tresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Enligt den ska turismen och friluftslivets och då 
främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid exploateringar eller andra in-
grepp i miljön. Enligt de yttrande som kommit in i ärendet från grannar med mera 
verkar området användas mycket för friluftslivet och detta kommer att begränsas av 
nybyggnationen.
Naturvärdesinventeringen visar att den västra delen av marken, väster om sjövallen, 
håller höga naturvärden i skogen. Men den östra delen som är platsen för sökt åt-
gärd består främst av brukad tallskog med ringa värden med enstaka äldre grova 
tallar som bör bevaras.
Angående friluftslivet så inkräktar inte planerat område för förhandsbeskedet på den 
vandringled som går genom skogen och förvaltningen anser att en så begränsad yta 
av fastigheten tages i anspråk för byggnation att det kan tillåtas.
Informationen i naturvärdesinventeringen ändrar inte förvaltningens uppfattning om 
att åtgärden kan beviljas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-30
Naturvärdesinventering, 2020-06-29
Beslut från annan myndighet, 2020-02-14
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Yttrande, 2020-01-08
Ansökan bygglov, 2019-05-02
Situationsplan, 2019-05-02
Bilaga , 2019-05-02

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 utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. 
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms vara uppfyllda. 
Olägenheter som grannar anfört är inte sådana olägenheter som avses i 2
kap 9 § PBL

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

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 143 Dnr 2017/145 BN

MELLBÖDA 7:45 Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod, dis-
kussion

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   avvakta förvaltningens utredning till miljö- och byggnadsnämndens möte den 
27/8.

Ärendebeskrivning
2018-02-08 upphävde Länsstyrelsen i Kalmar län samhällsbyggnadsnämndens be-
slut om avslag och återförvisade ärendet till förvaltningen för fortsatt handläggning. 

2020-05-04 medgav plan- och byggchefen om att en liten flytt inom området skulle 
kunna vara ok. Andemeningen var ju att masten ändå skulle placeras inom det verk-
samhets område som är avgränsat med jordvall och stödelement.

2020-06-26 inkommer information till förvaltningen att man har flyttat masten från 
lovgiven placering. Vid platsbesök samma dag visar det sig att masten nog kommer 
att placeras precis i fastighetsgräns och att jordvallen har schaktats bort så att den 
naturliga avgränsningen försvunnit.

Konsekvensanalys
Med tanke på att masten blev placerad utanför fastigheten där lovet medgavs så bör 
den nya placeringen prövas med ett nytt bygglov eller så anpassar man sig till den 
sökta och beviljade platsen. En diskussion med sökande och markägare måste 
iscensättas innan miljö- och byggnadsnämndens möte den 27/8.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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§ 144 Dnr B 2020-000530 BN

XX Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktions avgift av ägarna 
till fastigheten XX:
1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked,

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en väsentlig ändring av 
eldstad har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltningen. 
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 fastighetsägarna 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. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-07-27
Fotografi, 2020-06-25
Yttrande, 2020-06-25
Besiktningsprotokoll sotare, 2020-05-26

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).
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsank-
tionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap 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

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelsen av ärendet samt finner att det finns ett förslag till 
beslut.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 145 Dnr - BN

Övriga frågor och information

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

Ärendebeskrivning
Halltorp 1:2, beslut om granskning 2020-06-25 §132. Ett missförstånd mellan 
nämndsekreterare och handläggare gjorde att fel datum på tre handlingar togs i be-
slutet. Rätt handlingar presenterades på nämndens möte men uppdaterades ej av 
nämndsekeretaren. En redaktionell ändring är gjord enl FL (Förvaltningslagen 
2017:900) §36.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom

______________

36


	Protokoll förstasida
	Godkännande av kallelse och dagordning
	Beslut MBN AU 2020-08-13
Godkännande av kallelse och dagordning

	Val av justeringsperson och justeringsdatum
	Beslut MBN AU 2020-08-13
Val av justeringsperson och justeringsdatum

	Anmälan om jäv
	Beslut MBN AU 2020-08-13
Anmälan om jäv

	BN 2020/1261 ÖVRA SANDBY 5:9, Klagomål, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/1261 ÖVRA SANDBY 5:9, Klagomål, information

	Sammanfattning av miljöenhetens arbete under sommarens säsong
	Beslut MBN AU 2020-08-13
Sammanfattning av miljöenhetens arbete under sommarens säsong

	BN 2018/58 SOLBERGA 2:13, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2018/58 SOLBERGA 2:13, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , information

	BN 2019/680 STRANDBO 3, Bygglov för utvändig ändring av hotell, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2019/680 STRANDBO 3, Bygglov för utvändig ändring av hotell, information

	BN 2016/654 LOFTA 1:126, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2016/654 LOFTA 1:126, Bygglov för nybyggnad av sjöbod , information

	BN 2020/XX RÖRSBERG 1:29, Stora Rör, fråga om ändra från enbostadshus till fyra lägenheter. Diskussion
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/XX RÖRSBERG 1:29, Stora Rör, fråga om ändra från enbostadshus till fyra lägenheter. Diskussion

	BN 2019/759 Ny PBL-taxa 2021, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2019/759 Ny PBL-taxa 2021, information

	BN 2020/768 Riktlinje för parkering och ställplats i Borgholms kommun, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/768 Riktlinje för parkering och ställplats i Borgholms kommun, information

	BN 2020/767, Ny Sjöbodspolicy, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/767, Ny Sjöbodspolicy, information

	BN 2018/120 RÄLLA TALL 3:16, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2018/120 RÄLLA TALL 3:16, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, information

	BN 2020/1022 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom strandskyddat område för nedläggning av VA-ledningar 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/1022 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom strandskyddat område för nedläggning av VA-ledningar 
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2020/996 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom strandskyddat område
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BN 2020/996 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom strandskyddat område
	Sida 1
	Sida 2


	NORRBÖDA 2:27 mfl, Begäran om samråd Lantmäteriet
	Beslut MBN AU 2020-08-13
NORRBÖDA 2:27 mfl, Begäran om samråd Lantmäteriet

	GETTERUM 1:43 Förhandsbesked för nybyggnad av hus för bostadsändamål 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
GETTERUM 1:43 Förhandsbesked för nybyggnad av hus för bostadsändamål
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BÖDA-TORP 5:24 Förhandsbesked nybyggnad av bostadshus
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BÖDA-TORP 5:24 Förhandsbesked nybyggnad av bostadshus
	Sida 1
	Sida 2


	BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
	Sida 1
	Sida 2


	MELLBÖDA 7:32 + 7:17 Förhandsbesked för ändrad användning av mark 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
MELLBÖDA 7:32 + 7:17 Förhandsbesked för ändrad användning av mark 
	Sida 1
	Sida 2


	DÖDEVI 3:15 Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st fritidshus 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
DÖDEVI 3:15 Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st fritidshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	MELLBÖDA 7:45 Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod, diskussion
	Beslut MBN AU 2020-08-13
MELLBÖDA 7:45 Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod, diskussion

	HÖRLÖSA 4:14 Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad 
	Beslut MBN AU 2020-08-13
HÖRLÖSA 4:14 Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad 
	Sida 1
	Sida 2


	Övriga frågor och information
	Beslut MBN AU 2020-08-13
Övriga frågor och information


