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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 190

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 190 Dnr - BN

Godkännande av dagordning och kallelse

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

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

Beslut skickas till
-
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 191

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191 Dnr - BN

Val av justeringsdatum och justeringsperson

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

Att justeringsdag beslutas till 2020-11-09 kl 15:00, miljö- och byggnadsnämnden, 
stadshuset, Borgholm.

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

Beslut skickas till
-
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 192

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att lägga ärendet 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 jäv till dagens möte

Beslut skickas till
-
______________

5



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 193

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193 Dnr B 2020-000004 BN

BN 2020/4 Mötesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden fastställa redovisat förslag till samman-

trädesdagar för nämnden och arbetsutskottet 2021.

Ärendebeskrivning
Varje år beslutas sammanträdesdagarna och som förslag till sammanträdesdagar 
för 2021 redovisas enligt nedan. Hänsyn har tagits till nämndens budgetdag som 
infaller en 22/4 och därför föreslås nämndens möte till den 21/4 istället. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av föreslagna datum samt finner att det finns ett 
förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 194

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 194 Dnr B 2020-000001 BN

TAXA 2021, Ny PBL-taxa, beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå kommunfullmäktige att anta den nya plan- och bygglovstaxan 2021.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en 
förenklad bygglovstaxa inför år 2021.
Förvaltningen har tagit fram förslaget i samråd med ekomniavdelningen. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171
Taxedokument, Ny PBL-taxa 2021
Bilaga, tidsuppskattning bygg 

Bedömning
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt be-
höver förvaltningen lite mer administrativ tid.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att anta ny PBL-taxa. 

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

Beslut skickas till
Beslutet skickas till kommunfullmäktige  
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 195

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 195 Dnr B 2020-000004 BN

BN 2020/4 Samverkan energi- och klimatrådgivning 6 kommuner, svar 
och information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden skickar vidare informationen och ber 

kommunstyrelsen ta beslut i frågan.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-24 §174 att begära in en projekt-
redovisning för att kunna utläsa vad som utförts för Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden, 2020-09-24 §174
Yttrande Mönsterås kommun, 2020-10-29
Sammanställning rådgivning, aktiviteter, kommunikation och media, 2020-10-29

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden kan inte bedöma och ber kommunstyrelsen ta beslut 
om det är värt pengarna. Efter beslut i kommunstyrelsen bör uppgifterna på Borg-
holms kommuns hemsida uppdateras. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 196 Dnr 2018-000714 BN

BN 2018/714 GILLBERGA 4:10 Yttrande till Länsstyrelsen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att miljö- och byggnadsnämnden tar beslut i frågan.  

Ärendebeskrivning
Ärendet remitterades från Länsstyrelsen för yttrande, således fattas beslutet inte 
hos nämnden. 

Naturstenkompaniet AB söker ett nytt tillstånd hos länsstyrelsen om fortsatt och ut-
ökad täkt av berg på fastighet Gillberga 4:10 m.fl. i Borgholms kommun. Tillstån-
därendet började 2018 och har diarienummer 2018-714. 

Täktverksamhet inkluderar olika moment: avbaning, borrning, sprängning, utlast-
ning, krossning, sortering och återfyllnad.

Nuvarande tillstånd går ut 2025 och bolaget ser ett fortsatt behov av materialet från 
Gillberga samt att material finns kvar inom befintligt och ett utökat brytningsområ-
de. Nuvarande tillståndet omfattar ett uttag av högst 689,000 ton medan ansökan 
avser 1 410 000 ton berg och jord. Bolaget ansöker om en tillståndstid på 30 år.

Normalt i dagens verksamhet lossgörs cirka 30 000 ton kalksten per år, men maxi-
malt 40 000 ton.  nuvarande ansökan avses normalt att ca 50 000 ton kalksten 
lossgörs per år och maximalt ca 100 000 ton per år.

Detta innebär betydligt flera sprängningar (upptill ca 100 per år) och transporter 
(maximal 28 per dag via Gillberga by) vilket i sig innebär mer damning, mer slitage, 
markvibrationer, mm. 

Arbetstiden ska ökas från 07:00-18:00 till 06:00-18:00 med utetransport till 19:00 
samt maximalt 20 helger per år. Samtliga arbetsmoment, samma som utförs i be-
fintlig verksamhet, kommer att utföras löpande under hela året.

Den ansökta verksamheten berör ett Natura 2000-område samt områden av riksin-
tresse för värdefulla ämnen/material, naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet 
m.m.

Företaget har vid begäran från länsstyrelsen och nämnden gjort olika utredningar 
såsom MKB, arkeologiskundersökning, naturverdesinventering och bullerberäk-
ning. 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 196

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yttranden från invånare samt Ölands botaniska och Gillberga samfällighetsförening 
har inkommit till Länsstyrelsen med synpunkter som gäller vägdamm, buller, lastbi-
lar fortkörning, sprickor i grunden från tungtransporter, samt arbetstider och till-
ståndslängd.

Beslutsunderlag
Gillberga ortofoto (flygfoto) 2019
Karta, bilaga K1, 2020-10-23
Karta, bilaga A1, 2020-10-23
Remiss Länsstyrelsen, 2020-10-23

Bedömning
Täktverksamhet är en typ av verksamhet som har omfattande påverkan på natu-
rens resurser, landskapet, djur-och växtliv samt på människoliv. När bedömning 
görs ska man titta på helheten. På Öland speciell finns det en delikat balans mellan 
unika men ganska begränsade naturresurser, massiv turism, friluftsriksintresse, 
men också ett starkt behov av företag. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ställer sig positiv till verksamhetens 
planerade lokalisering eftersom delar av marken redan har används tidigare för 
stenbrytning. Detta givet att den sydöstra delen exkluderas. Natura 2000 delen 
kommer att påverkas i mindre utsträckning eftersom det är bara 0,03 hektar som 
ska använd till en ny väg.

Däremot passerar vägen som används för att transportera krossmaterial precis in-
till Gillberga by, man kan inte ignorera den ökning i transporter generellt och som 
kommer att belasta den lilla vägen i synnerhet.

Med tanke på mängden av turister på sommaren kan det skapa ett problem.

Man kan inte heller bortse från ökad arbetstid. Andra täktverksamheter i kommu-
nen har något begränsad arbetstid såsom sommaruppehåll eller kortare arbetstid 
på vardagardagar och inga helger. Gillberga täkten ligger dessutom nära till flera 
invånare och mer centralt.

Konsekvensanalys
Att ge tillståndet som det är begränsar kommunens möjligheter att hantera 
eventuella klagomål eller påverka området på något sätt under kommande 
30 år. Däremot har företaget alltid möjlighet ansöka om förändring om villkor, 
eller att göra anmälan om mindre ändring till kommunen som kan bedöma 
ärendet med aktuell information.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet .

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsämnden
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 197 Dnr 2020-001769 BN

BN 2020/1769 BYXELKROK 1:1 Strandskyddsdispens för uppförande av 
brygga

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att förslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja dispens från strandskyddet för 

uppförande av en ny badbrygga på Byxelkrok 1:1. Bryggan ska förläggas så 
som anges på bifogad situationsplan

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om att bryggan ska pålas

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att bryggans bredd inte får 
överstiga 3 meter

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att bryggans yta inte får översti-
ga 60 kvadratmeter (kvm)

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att den befintliga bryggan ska 
tas bort från vattenområdet

samt att nämnden upplyser om att: 

Bryggan kan kräva tillstånds- eller anmälningsplikt för vattenverksamhet hos läns-
styrelsen (MB 11 kap. 12 §). Sökanden ska kontakta Länsstyrelsen om åtgärden in-
nebär vattenverksamhet. Länsstyrelsen har tagit fram ett ställningstagande angåen-
de undantag från lagstiftningen 2015-03-18. Undantag från tillstånds- eller anmäl-
ningsplikten gäller om det generellt inte skadar allmänna eller enskilda intressen i 
sin inverkan på vattenförhållanden, samt om bryggkonstruktionen uppgår till maxi-
malt 30 m2 med en maximal bredd av 1,5 m och att vatten, vid normalvattenstånd, 
kan röra sig fritt under minst 75 % av bryggans yta.

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet som avser uppförande av en ny bad-
brygga på Byxelkroks badplats inkom till nämnden 2020-10-19. För platsen gäller 
utökat strandskydd om 300 meter i vattnet. Stranden ingår i detaljplan från 1955 
där strandskydd inte ingår. Detaljplanenen säger allmän plats, park och plantering 
samt friluftsbad. 

Den nya bryggan ska ersätta en äldre befintlig brygga som ska tas bort, och ligga 
strax norr om denna. Bryggan planeras att bli totalt 60 kvm stor och tre meter bred. 
Som särskilt skäl hänvisas till att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 197

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Situationsplan, 2020-10-20

Bedömning
Nämnden bedömer att det finns ett särskilt skäl att uppföra en ny badbrygga inom 
Byxelkroks badplats, Byxelkrok 1:1, då den ska tillgodose ett allmänt intresse. Den 
gamla bryggan ska tas bort från vattenområdet. Åtgärden bedöms inte påverka 
strandskyddets båda syften.

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 198

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 198 Dnr 2020-001805 BN

BN 2020/1805 KYRKETORP 2:3 Strandskyddsdispens för fem nya bo-
städer

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att med stöd av 7 kap 18 b § miljöbal-

ken (MB) bevilja strandskyddsdispens för uppförande av fem nya bostäder 
på Kyrketorp 2:3.

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att begränsa tomtplatsen till att gälla 
endast de ytor som fastigheterna upptar, max 1000 kvadratmeter per fastig-
het.

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja dispens för redan anlagd/för-
bättrad väg

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till nämnden 2020-10-29. Ansö-
kan avser ny bebyggelse för bostäder på fem stycken fastigheter och förbättring av 
väg. Området består av röjd sandig tallmark. Platsen för nya bostäder ligger inom 
100 meter från en kanal i söder. Som särskilt skäl har hänvisats till att området är 
väl avskilt från strandområdet. Ett förhandsbesked för nya byggnader inom områ-
det har tidigare beviljats.

Området berörs av:

 Riksintresse enligt 4 kap MB
 Delar av området (nordvästra) ligger inom länets naturvårdsplan, Bödaåsen 

klass 3.
 Regional bevarandeplan för odlingslandskapet.
 Område med risk för känslighet vid utsläpp av avloppsvatten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Bilaga 1. Situationsplan, 2020-10-29
Bilaga 2. Översiktskarta, 202010-29
Bilaga 3. Foton kanal och område för bebyggelse och väg, 2020-10-29

Bedömning
Ny bebyggelse kommer att ligga ca 20 meter från befintlig kanal i söder. Mellan ka-
nalen och aktuellt område går en mindre väg och delvis en stenmur. Marken när-
mast kanalen är bevuxen med buskar och träd. Kanalen har rensats för ett antal år 
sedan och vallar med rensmassor avskiljer kanalen mot området i norr på delar 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 198

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

längs med vägen. En stätta är uppsatt över stenmuren strax söder om aktuell plats 
för ny bebyggelse. Allmänheten kan ta sig över mellan områdena. Bedömningen är 
att friluftslivet inte kommer påverkas i någon betydande omfattning vid ny bebyg-
gelse och vid förbättrande åtgärder av vägen. Gatan har utfart mot väg 136 i öster 
och har tidigare bestått av en s.k. traktorväg. Vägen har förstärkts med grusmateri-
al. Vägen bedöms inte påverka några allmänna intressen.

Området för ny bebyggelse avskiljs delvis av en bebyggd fastighet som ligger 
syd/sydväst om föreslagna tomtplatser. Vid avvägning mellan det allmänna intres-
set och det enskilda intresset ska en intresseavvägning göras (7 kap. 25 § MB). 
Även om aktuell byggnad i sydväst inte avgränsar aktuellt område helt från kana-
len, bedöms avståndet mellan kommande bostäder och kanalen vara tillräckligt för 
att bevara värden för växt- och djurlivet längs och intill kanalen. Det enskilda intres-
set att få bebygga platsen bedöms då överväga de allmänna intressena.

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

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-05 199

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 199 Dnr B 2020-001182 BN

BÖDA GA:4 Ändring av gatunamn, beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   ändra Svartviksgatans södra del till Södra Svartviksgatan, där nedanstående 
fastigheter ingår i nybildad vägförening, Böda GA:4,
NORRBÖDA 3:29, Svartviksgatan 25

NORRBÖDA 3:18, Svartviksgatan 29, förslås få nummer 31

NORRBÖDA 3:11, Svartviksgatan 7

NORRBÖDA 3:22, Svartviksgatan 33

NORRBÖDA 3:25, Svartviksgatan 15

SVARTVIK 1:4, Svartviksgatan 2

NORRBÖDA 3:10, Svartviksgatan 11

NORRBÖDA 3:31, Saknar adress, förselås få nummer 29

NORRBÖDA 3:21, Svartviksgatan 23

NORRBÖDA 3:24, Svartviksgatan 27

SVARTVIK 1:2, Svartviksgatan 4

Ärendebeskrivning
En ny vägförening har bildats för fastigheter utmed södra delen av Svartviksvägen, 
Böda GA:4. Ett förslag på ändring av gatunamn kom in till nämnden den 30 oktober 
2020. Vägföreningens önskan är att gatan ska ändra namn från Svartviksgatan till 
Södra Svartviksgatan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-11-04
Karta, 2020-11-02

Bedömning
Svartviksgatan består av två delar, en del i norr och en del i söder och har egentli-
gen ingen gemensam naturlig koppling mellan sig. Fastighetsägarna i södra delen 
har bildat en egen samfällighetsförening, Böda GA.4 och önskar ändra namn till 
Södra Svartviksgatan. En fastighet saknar adress idag, Norrböda 3:31. Eftersom 
fastigheten ligger mellan gatunummer 27 och 29 finns idag inget ledigt nummer. För 
att undvika att ta till A och B föreslås istället ge Norrböda 3:31 nummer 29 och Norr-
böda 3:18 nummer 31. Idag har Norrböda 3:18 nummer 29.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till
Vägföreningen Böda GA:4

Berörda fastighetsägare 

Posten i Borgholm för kännedom

Borgholm Energi AB (BEAB) för kännedom

______________
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§ 200 Dnr B 2019-000791 BN

BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan för ny byggnation för särskilt 
boende, beslut om granskning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen.
att   miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen med tillhörande handling-
ar för granskning.

Ärendebeskrivning
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i 
anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen medger ny-
byggnation av särskilt boende med 80 platser.

Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och 
tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, 
möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets öst-
ra sida och centrala delar och GC- väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor 
för dagvattenhantering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-10-09 §257 åt plan- och byggenhe-
ten att ta fram detaljplan för etablering av äldreboende med mera inom Ekbacka-
området inklusive Skördefestvillan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §82 att godkänna detaljplanen 
för samråd. Under samrådstiden 2020-05-04 – 2020-05-25 inkom totalt 9 stycken 
yttranden.

Ett granskningsförslag godkändes av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
2020-10-08 §174. Efter sammanträdet tillkom dock politiska önskemål om justering-
ar i planen, varför ärendet drogs tillbaka för beslut om granskning i nästkommande 
nämndsammanträde. 

Förändringar sedan samråd: 
 Utökad byggrätt för särskilt boende vilket medför påverkan på naturvärden i form 

av nedtagande av ekträd som finns utpekade i kommunens trädvårdsplan. 
 Förändrat förfarande, från standardförfarande till utökat förfarande.

 Ny in-/utfart för räddningstjänstens fordon i väster 
 Utökade skydds- och varsamhetsbestämmelser gällande kulturmiljö. 
 Utökade ytor för dagvattenhantering. 
 Utformningsbestämmelser gällande exteriöra uttryck har tillkommit. 
 Yta för avfallshantering har tillkommit.
 Ny gång- och cykelväg i väster 
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Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
utökat planförfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Planbeskrivning, 2020-10-30
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-09-30
Samrådsredogörelse, 2020-10-30
Bilagor: 
1. Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad 2016-11-30 

     2. Lista och karta Påverkan på särskilt skyddsvärda träd 2020-10-13

Bedömning
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en ny-
byggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. 

Vårdplatser för särskilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet 
finns även identifierade natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär 
påverkan på dessa värden, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i 
planhandlingarna. 

Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till 
att godkänna samrådsredogörelsen samt godkänna detaljplanen med tillhö-
rande handlingar för granskning.

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 201 Dnr B 2020-000695 BN

SVARTEBERGA 3:7 Planbesked för stugby

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja positivt planbesked och ge förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram detaljplan.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2020-07-20 och gäller Svarteberga 3:7. Planytan är ca 7,8 ha och 
består idag av jordbruksmark. En del av ytan innebär ändrad markanvändning från 
nuläget. 

Syftet med planen är att skapa en ekoby med många gemensamma funktioner som 
till exempel upp-samling av regnvatten. Bebyggelsen kommer bestå av klimatsmarta 
bostäder och djurhus för får och höns. Dessutom ska det finnas tillgång till odlings-
lotter, betesmark samt en gemensam fruktträdgård.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-26
Ansökan, 2020-07-20
Skiss, 2020-07-20
Projektinfo, 2020-07-20
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-10-27

Bedömning
Området ligger 3-4 km (fågelvägen) sydöst om Borgholms tätort. Nuvarande mar-
kanvändning är betesmark. 
Gällande planer
Området är inte utpekat för utveckling i översiktsplanen för Borgholms kommun från 
2002 och det ingår inte heller i någon av fördjupningarna av översiktsplanen. Gene-
rellt anges att ny bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den befintliga 
miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning.

Området är inte detaljplanelagt och ingår inte i något annat kommunalt program.
Markområdet och förutsättningar

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Riksintresset 
obruten kust påverkas inte eftersom planen inte omfattar någon av de anläggningar 
som riksintresset reglerar. Riksintresset för det rörliga friluftslivet kan påverkas nå-
got eftersom området utgörs av naturskön betesmark med små till medelstora skif-
ten. Området är dock litet och delar av det kommer även fortsättningsvis vara betes-
marker.
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Det finns ett antal biotopskyddade stenmurar och diken på fastigheten. Det kan bli 
nödvändigt att ta bort delar av stenmurar för att skapa in och utfarter. För sådana åt-
gärder krävs dispens från det generella biotopskyddet. 

Vid fältbesök 2020-10-07 noterades gullviva på platsen. I närområdet har ett stort 
antal rödlistade arter påträffats. Effekterna på värdefulla ekosystem kan och bör un-
dersökas i en senare planprocess. Dessutom är Räpplinge socken är en av de mest 
fornlämningstätaste på Öland. Bland annat finns en husruin i planområdet som skul-
le kunna ha ett kulturhistoriskt värde. 

Planområdet ligger inom tertiär zon för Lindby-Solberga vattenskyddsområde. Det 
finns en brunn inom planområdet som angränsar till denna zon. Området ligger inte i 
närheten av kusten eller annan ytvattenförekomst. MKN för kust- och ytvatten be-
döms inte påverkas av planen. Markens permeabilitet är låg och bebyggelsen som 
föreslås är begränsad och därför bedöms inte MKN-grundvatten påverkas av pla-
nen. Möjligheter till LOD finns i planområdet.

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-
skrivning bedöms inte behövas. 

Lagstöd
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL).
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning. 
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Upplysningar:
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900). 
En normal planprocess är beräknad till cirka två år. Detaljplanen beräknas kunna 
antas tidigast 2022.

Konsekvensanalys
Planläggning av området för Svarteberga 3:7 för bostadsändemål bedöms kunna 
genomföras på ett sådant sätt att riksintressen, naturmiljön och områdesskydd ej 
påverkas negativt. 
Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt frågor gällande exploate-
ringens påverkan på värdefulla ekosystem bör utredas. Vidare bör  
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planens påverkan på Lindby-Solberga vattenskyddsområde utredas i detaljpla-
neskedet. En arkeologisk utredning kan behövas. 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbe-
skrivning bedöms därmed inte behövas. 

I detaljplaneprocessen utreds markens lämplighet för bostadsutveckling vidare. Be-
byggelsens placering, täthet, skala och utformning med mera fastställs. 
En förändring av markanvändningen till bostadsändamål bedöms vara lämpligt att 
pröva vidare genom en detaljplaneprocess.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag bevilja positivt planbesked 
och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan.

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 202 Dnr B 2020-001149 BN

BORGHOLM 11:1 Myndighetsförfrågan Fastighetsbildning, begäran om 
samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden lämna följande svar till Lantmäteriet: 
Några få byggnader har funnits på platsen sedan mitten på 1940-talet, men ortofo-
ton (flygbilder) visar att de flesta tillkom på 1950-talet. Vid den tiden var det enklare 
stugor på små arrendetomter. Länsstyrelsen meddelade i en resolution den 7 juli 
1964 ett förbud mot nybyggnation utan länsstyrelsens tillstånd inom strandområde 
för uppförande av helt ny byggnad. Beslutet gällde även ändring av användningsätt 
av befintlig byggnad. Detta beslut förlängdes med jämna mellanrum fram till 1975 då 
strandskyddslagen trädde i kraft. För byggnader som uppförts efter 7 juli 1964 och 
som inte har ett bygglov från länsstyrelsen, görs bedömningen att dispens krävs från 
strandskyddet.
Enligt fastighetsbildningslagen får fastighetsbildning inte ske i strid mot bestämmel-
serna för områdesskydd, och syftet med bestämmelserna får inte motverkas, t.ex. 
strandskyddsbestämmelserna. En fastighetsbildningsåtgärd får genomföras endast 
om åtgärden är förenlig med strandskyddets syften. Allt eftersom åren har gått har 
de enkla stugorna utvecklats och fler byggnader har tillkommit i anslutning till den 
ursprungliga stugan. En avstyckning får inte innebära att ytterligare mark tas i an-
språk som tomtplats.
Länsstyrelsen har tagit fram säkerhetskrav för havsnära bebyggelse i Kalmar län. I 
ett beslut från 2015-09-24 tog dåvarande nämnd ställning till att inte tillåta nya bo-
städer som ligger under 2,8 meter över havet. Höjden gäller för byggnadens grund-
läggning. Flera av de befintliga byggnaderna och övrig infrastruktur ligger på en läg-
re höjd än säkerhetskravet.
Om stugorna avstyckas och ingår i egna fastigheter kan kommunen inte använda 
sig av reträtt åtgärder vid stigande havsnivåer och översvämningar. Vid ett positivt 
beslut och med dagens kunskap, har kommunen i ett längre perspektiv en skyldig-
het att skydda dessa bostäder med åtgärder som invallning eller annan teknisk lös-
ning.
Vid en avstyckning permanentas platserna för nya bostäder och blir då bedömda 
som långsiktigt varaktigt lämpade för sitt ändamål. Enligt 3 kap. 1 § fastighetsbild-
ningslagen får fastighetsbildning inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas 
eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ända-
mål inom överskådlig tid. Det ska även finnas godtagbara anordingar för vatten och 
avlopp. 
Fastighetsbildning bör därför inte ske för de stugor som ligger under säkerhetsnivån.

Ärendebeskrivning
Lantmäterimyndigheten har begärt samråd med Borgholms kommun gällande lämp-
lighet för avstyckning av 15 stycken bebyggda arrendetomter på Borgholm 11:1, 
Sjöstugeudden. Lantmäteriet behöver få veta om byggnaderna inom området är lag-
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ligen uppförda och att de får användas för bostadsändamål. Lantmäteriet vill även 
veta om nybildade fastigheter får ordentliga anordningar för vatten och avlopp och 
om de ligger inom kommunalt verksamhetsområde. 
För platsen gäller idag utökat strandskydd om 300 m. Byggenheten har gått igenom 
beslut om strandskyddsdispens för aktuella arrendebyggnader på Borgholm 11:1, 
och inte funnit några dispenser för uppförda byggnader. Enheten har även tagit del 
av länsstyrelsens utfärdade dispenser från åren före 2009 då kommunen tog över 
beslut i fråga om dispens från strandskyddet. 
Ett byggnadsförbud inom strandskyddsområde inträdde år 1964, (Resolution från 
länsstyrelsen 7 juli 1964), som sa att nya byggnader inte fick uppföras utan länssty-
relsens tillstånd. Byggnader uppförda efter 1964 kräver dispens från strandskyddet. 
Ortofoton från 1940-talet visar att endast ett par byggnader fanns inom området. Or-
tofoto från mitten av 1950-talet visar att fler byggnader har uppförts. 
Alla stugor förutom nr 492, 493 och 495 ligger inom verksamhetsområde för allmänt 
vatten och avlopp. Byggenheten har beviljat två strandskyddsdispenser 2020-08-27, 
för grävning och nedläggning av vatten- och avloppsledningar inom strandskyddat 
område. I besluten togs endast hänsyn till grävningens påverkan på strandskyddets 
båda syften. 
Länsstyrelsen har tagit fram säkerhetskrav för havsnära bebyggelse i Kalmar län. 
Förslaget gällde säkerhetskrav för byggnader, vägar och distributionsanläggningar 
vid kust, sjöar och vattendrag i Kalmar län, med hänsyn till ett förändrat klimat med 
stigande havsnivåer och översvämningar. Vid tiden för framtagande av säkerhets-
kraven beräknades extremvattenståndet år 2100 att variera mellan 220- 230 cm.
2015-09-24 tog dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att i stort följa lä-
nets framtagna riktlinjer och säkerhetskrav, vid planering och frågor om bygglov. En-
ligt nämndens beslut ska säkerhetskrav för ny bostadsbebyggelse och samhällsvikti-
ga funktioner ligga på en plushöjd på 280 cm över dagens medelvattenstånd (grund-
läggning), och att förläggning av bostäder mm kräver klimatanpassningsåtgärder. 
Kommunen har möjlighet att med planbestämmelser kräva skyddsåtgärder för att 
motverka olyckor, översvämningar och erosion. I detaljplanen anges att bygglov inte 
får ges förrän en viss skydds- eller säkerhetsanläggning genomförts på tomten eller 
i området, med andra ord att marken är lämplig att bebygga med föreslagna åtgär-
der. Det finns tre grundläggande åtgärder att använda sig av,
1. Attack- att bygga ut över vattnet, antigen höga pelare eller på flytande konstruk-

tioner.
2. Reträtt- att använda låga områden mer tillfälligt för att överge dem när över-

svämningar kommer.
3. Försvar- att bygga skyddsanordningar, ex vallar och pumpar.
Sjöstugeudden ligger utanför detaljplanerat område och är naturmark i plan. Vissa 
delar av området ligger lågt i förhållande till länets riktlinjer, mellan 1,4- 3,2 m.ö.h. 
Kommunen har inte tagit ställning till eller beslutat om några skyddsåtgärder för att 
skydda byggnader/bostäder vid översvämningar inom aktuellt område. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28
Bilaga, 2020-10-28
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Begäran om samråd, 2020-10-23
Karta, 2020-10-23
Bilaga, 2020-10-23

Bedömning
Lagar som ligger till grund för bedömningen
Strandskyddslagen
Enligt 7 kap 13 och 14 § § miljöbalken (MB) gäller strandskydd för Sjöstugeområdet. 
Inom strandskyddsområdet får man enligt 7 kap 15 § MB inte,
1. uppföra nya byggnader,
2. ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar el-
ler anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett områ-
de där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anlägg-
ningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag 
(2009:532).
För att kunna meddela dispens från strandskyddet krävs det att strandskyddets bå-
da syften, friluftsliv samt växt- och djurlivet inte påverkas på ett betydande sätt och 
att det finns ett särskilt skäl. 
Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § MB vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser,
    1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,
    2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
    3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området,
    4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ge-
nomföras utanför området,
    5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller
    6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Fastighetsbildningslagen
3 kapitlet, villkor för fastighetsbildning

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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______________
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§ 203 Dnr B 2020-000920 BN

STENNINGE 3:48: Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus med följande villkor:

 ett byggnadsfritt avstånd på 12 m ska hållas från väg 986

 områden med ledningsrätt ska hållas obebyggda och Borgholms Energi AB:s 
säkerhetsavstånd på minst 3 m ska beaktas.

 huvudbyggnad inom tomtplatsen får uppta en största byggnadsarea om 120 m².

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed väg 986/Stenningevägen. 
Marken består idag av en liten bit betesmark på ca 3000 m2 som gränsar mot od-
lingsmark.
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 Trafikverket, Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Yttranden med synpunkter har in-
kommit från Trafikverket och Borgholms energi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Yttrande, 2020-10-12
Ansökan förhandsbesked, 2020-09-18
Situationsplan, 2020-09-18

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 innebär en förlängning av befintlig bebyggelse. Därav utgör den en kom-
plettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen. 
Kommunalt vatten- och avloppsledningsnät finns på platsen.
Yttranden från Trafikverket och Borgholms energi har tagits i beaktande då för-
handsbeskedet ges med villkor som uppfyller de krav som ställs i yttrandena.
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) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av ett bostadshus.

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 204 Dnr B 2020-000875 BN

HÖGSRUM 2:34 Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för ny-
byggnad av två bostadshus.
Beslutet gäller med följande villkor:

 huvudbyggnad får uppta en största byggnadsarea om 200 m².

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger på en avsticksväg in från Rönnerumsvägen. Området karakte-
riseras av blandad bebyggelse och åkermark.
Området ligger inom vattenskyddsområde – sekundärvatten skyddszon. 
Området ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp men 
kommunalt VA-nät ska byggas ut i området under åren 2020-2024 enligt VA-plane-
rare.
Miljöavdelningen har bedömt att tillfälligt enskilt avlopp går att ordna med en sluten 
tank tills kommunalt avlopp byggts ut.
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.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Remissvar avlopp, 2020-10-26
Yttrande naturenheten, 2020-09-21
Situationsplan, 2020-09-08
Ansökan förhandsbesked, 2020-09-08

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 
områdesbestämmelser.
Motivering
De två nya tomterna skapar en förlängning i stil med den som finns på andra sidan 
åkern i området. Åtgärden utgör därmed en komplettering till befintlig bebyggelse. 
Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen. 
Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut på platsen någon gång under 2020-
2024. De tänkta byggnationerna på platsen ska anslutas till kommunalt VA-nät när 
det är utbyggt.
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
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) samt Joel 
Schäfer (S) yrkar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.

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

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 205 Dnr B 2020-000872 BN

SÖDRA MUNKETORP 5:67 Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus 
med 142 m² byggnadsarea (142 m²).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 121.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-09-23 inkom 
sökanden med yttrande och ändring av ansökan där öppenarean i form av terrass-
tak togs bort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28
Fasadritning 2020-09-23
Planritning 2020-09-23
Situationsplan 2020-09-23
Yttrande 2020-09-23
Ansökan bygglov 2020-09-04

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende
- byggnadsarean 142 m² mot gällande max 100 m²,
Förvaltningen bedömer avvikelsen inte som en liten avvikelse.
Även efter revidering av ritningar så kommer den tänkta åtgärden att utgöra en 
överyta på 42 % mot vad gällande detaljplan tillåter. Förvaltningen gör bedömningen 
att en överyta av den storleken inte kan tolkas som en liten avvikelse.
I sitt yttrande skriver sökande att detaljplanen har undantagsbestämmelser och att 
andra fastigheter i området har en stor överyta. Undantagsbestämmelsen som sö-
kande hänvisar till säger följande: Beträffande tomtplats, som med hänsyn till stor-
lek, befintlig bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämplig för utökad bygg-
rätt, kan undantag från antal byggnader och maximal byggnadsarea medgivas.
Förvaltningen gör sin bedömning utifrån gällande detaljplan. Fastigheten har en lik-
värdig storlek mot de andra i området så även om en viss utökad byggrätt kan 
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tillämpas med hänsyn till befintlig bebyggelse enligt mom 3 så kan inte en överyta 
på så mycket som 42 % godkännas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med 142 
m² byggnadsarea (142 m²).

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 206 Dnr B 2020-000523B 2020-000523 BN

KOLSTAD 4:72 Bygglov för tillbyggnad av uterum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för tillbyggnad av uterum 
med 14 m² byggnadsarea (24 m² bruttoarea).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av uterum 24 m² bruttoarea. Del av tak är befintligt 
skärmtak så tillkommande byggnadsarea är 14 m² då andra halvan av takfallet 
byggs nytt. Hela ytan under taken, 24 m², glasas sedan in till att bli ett uterum.
Befintliga byggnader har en total area på 121 m², detta är beviljat i bygglov daterat 
2014-04-24.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 102.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit till dagens möte, tid för grannehörande går ut 2020-11-
13. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut via telefonsamtal 
2020-10-23 med bygglovchef.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30
Reviderade fasadritningar, 2020-10-26
Ansökan bygglov, 2020-05-26
Planritning, 2020-05-26

Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende
- byggnadsarean 135 m² mot gällande max 100 m²,
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse av förvaltningen.
Förvaltningen bedömer att åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- 
och bygglagen (PBL).

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar för att 
bevilja bygglov för tillbyggnad av uterum med 14 m² byggnadsarea (24 m² 
bruttoarea).

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 
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Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 207 Dnr 2020/830 BN

BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för anläggning parkeringsplats

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja ansökan om bygglov för an-läggan-
de av parkering med en yta om ca 2 700 m²).

Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Lyckesandsvägen. Området karakteriseras av ett stort 
grus- och sandområde, främst bevuxet med äldre tallar 
Platsen ingår i Bödakustens östra naturreservat. Naturreservatetet förvaltas av 
Länsstyrelsen (sökande), markägare är Sveaskog. 
Området ligger inom riksintresse för: naturvården (Miljöbalken 3 kap) samt primär-
område för riskintresset för friluftsliv (MB 3 kap) Området omfattas även av de gene-
rella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av strandskyddet för vattendrag.
Området ingår i länets natur- och kulturvårdsplan, Östra Bödakusten, klass 1-högsta 
naturvärde (Natur- och kultur på Öland 2001:185, 212f).
Parkeringsytan tangerar en våtmark, sumpskog med mycket högt naturvärde. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. 
Ägarna till fastigheten Böda Kronopark 2:171, och den camping som fastigheten till-
hör, skriver i sitt yttrande att de varit i kontakt med sökanden och fastighetsägaren 
med anledning av de problem som uppstått på grund av den befintliga parkeringen. 
Baserat på tidigare erfarenheter betvivlar grannen att sökande kommer kunna sköta 
parkeringen och stranden på ett tillfredställande sätt. Enligt grannen har det varit 
problem med nedskräpning och trängsel samt att personer som övernattat i sina 
husbilar på den befintliga parkeringen använt sig av campingens faciliteter. 
Ägaren till Böda Kronopark 2:171 motsätter sig åtgärden men är villig att återuppta 
dialogen med sökande och fastighetsägare. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2020-10-02 skrivit att de haft ett dialogmöte med berörd granne 2020-09-23 och där 
förklarat sitt syfte med den nya parkeringen. Avsikten är att undvika det parkerings-
kaos som uppstått på befintlig parkering under sommartid, vilket lett till terrängpar-
kering och begränsad framkomlighet. Detta innebär en fara för allmänheten då rädd-
ningsfordon vid en olycka skulle ha svårt att komma ner till stranden. Att hänvisa 
husbilar till den nya parkeringen skulle råda bot på en ohållbar trafiksituation. Sö-
kande planerar inte någon ytterligare åtgärd till följd av yttrandet. 
2020-10-13 ombedes sökande att komplettera sin ansökan med uppgifter om sop-
hantering. 
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Sökande inkom med kompletterande uppgifter 2020-10-20 där det förtydligades att 
parkeringen inte avses vara en ställplats, utan en parkeringsplats för husbilar på 
dagsbesök.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28
Meddelanden, 2020-10-20
Karta, 2020-10-20
Information, 2020-10-02
Meddelanden, 2020-09-15
Situationsplan, 2020-08-31
Karta, 2020-08-27
Ansökan bygglov, 2020-08-27

Bedömning
Den ansökta åtgärden är en del i förvaltningen av naturreservatet och syftar till att 
skapa en bättre trafik- och parkeringssituation sommartid. Det stora anatalet besö-
kare som lett till en ohållbar parkerings- och trafiksituation visar samtidigt att tillgång 
till stranden vid Lyckesand och Bödakustens östra naturreservat är av stort allmänt 
intresse. Sökt åtgärd avser att dimensionera antalet parkeringsplatser efter antalet 
besökare. 

Konsekvensanalys
Åtgärden bedöms uppfylla kraven om god hushållning från allmän synpunkt 
enligt 2 kap 2 § PBL. 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall för anläggande av parkering med en yta om ca 2 700 
m²).

Marcel van Luijn (M) yrkar avslag för anläggande av parkering med en yta om ca 2 
700 m²).

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

Beslutsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders yrkande mot Marcel van Luijns yrkande och fin-
ner Tomas Zanders yrkande antaget.

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 208 Dnr 2020/974 BN

GOTLAND 10 Bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att    föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för utvändig ändring av 
tvåbostadshus då det strider mot förvanskningsförbudet i PBL 8 kap 13 § (Plan- och 
bygglagen) samt varsamhetskravet i PBL 8 kap 14 §.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus. Byte av kulör på fa-
sad, från gul till svart (9938/s8500-n). 
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 42.
Ärendet har remitterats till arkitekt Åsa Bejemar på kommunen som inkommit med 
en skrivelse. Utdrag: ”Färgsättningen av den här typen av hus i Borgholm har tradi-
tionellt varit jämförelsevis ljus, lämpliga kulörer kan exempelvis vara gult, grågrönt, 
beige, ljus varmgrå, kraftigt bruten vit eller alternativt rött. Svart är en kulör som idag 
återfinns framförallt inom det helt moderna byggandet, men har inte varit vanlig hi-
storiskt. Sett till husets lokalisering, byggnadsstil och synliga placering bedöms svart 
vara en olämplig kulör.” (Inkommen skrivelse, Åsa Bejemar)
Inkommen skrivelse har kommunicerats med sökanden tillsammans med förvalt-
ningens förslag till beslut och begäran om yttrande 2020-10-06. 
2020-10-26 inkom sökanden med yttrande där de vidhåller sin ansökan. Utdrag: ” I 
närliggande kvarter, Trädgårdsgatan 5 så är detta ett hån mot vår lilla förändring. 
Där har man tillåtit att riva ett gammalt hus och bygga toppmodernt som inte på nå-
got vis stämmer in på: Citat: . Även där hus med tiden bytts ut eller byggts om efter 
nya behov har de oftast behållit eller anpassats efter den befintliga karaktären och 
skalan, och den gamla strukturen är ännu tydligt avläsbar. Då undrar vi vad som 
menas med detta? Ett fortliknande hus av gigantiska mått liggandes på tomtgränsen 
där man har trängt in Trädgårdsgatan 3. Helt otroligt. Dessutom i kulören SVART.”

” Vi vill också nämna Storgatan 9 som är målat i kolsvart, jättesnyggt med mångfald 
men inte enligt kommunens önskemål.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27
Yttrande, 2020-10-26
Inkommande skrivelse, 2020-10-05
Ansökan, 2020-09-24

Bedömning
Gotland 10 ingår i rutnätsstaden som utgör Borgholms innerstad. Rutnätsstaden är i 
den fördjupade översiktsplanen från 2017 utpekad som en särskilt värdefull bebyg-
gelsemiljö. 

Borgholms rutnätsstad grundades 1816, vid sekelskiftet 1900 utvidgades kvarters-
staden med en ny rad kvarter i norr, där kvarteret Gotland ingår. Majoriteten av de 
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fristående villorna i dessa och angränsande kvarter är byggda mellan 1900 och 
1930. 

Borgholm stad utgör riksintresse för kulturmiljövården, i motiveringen till utnämning-
en beskrivs småstaden och badorten som vuxit upp i slottets omedelbara närhet 
med sin träbebyggelse från 1800-1900-tal. 

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP 2017:72) beskrivs att de dominerande fasad-
materialen är puts och trä i ljusa färger, med mest puts runt Storgatan och mer trä 
längs långgatorna. 

Många tidstypiska hus från olika perioder riskerar att förlora sina arkitektoniska vär-
den vid ombyggnad och renovering. Genom att använda moderna material som ex-
empelvis aluminiumfönster och betongtakpannor, att lägga till fönsterspröjs eller för-
ändra fasadmaterial eller kulör förlorar en byggnad sina tidstypiska drag. (FÖP 
2017:63)

En förutsättning för att ett bygglov ska beviljas är att åtgärden uppfyller varsamhets-
kravet i PBL 8 kap 14 § (2010:900) och inte strider mot förvanskningsförbudet i PBL 
8 kap 13 §. Varsamhetskravet innebär att ändring av en byggnad ska utföras var-
samt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggna-
dens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
exteriöra detaljer och tillbyggnader riskerar att skada miljöns/byggnadens kulturvär-
den, om förändringen däremot görs med respekt och kunskap om miljöns karaktär 
kan områdets kulturvärden stärkas. 

Sökande hänvisar i sitt yttrande till en närliggande byggnad på Trädgårdsgatan 5 
(Nore 5) och dess svarta kulör. Detta är en byggnad uppförd under en annan tidse-
pok än byggnaden på Gotland 10, sent 2010-tal samt i andra material. Vidare hänvi-
sas till en byggnad på Storgatan 9 (Delfin 4) som också den är uppförd under en an-
nan tidsepok, första halvan av 1800-talet. Den byggnaden har varit svarttjärad se-
dan en lång tid tillbaka. Omgivande byggnader i kvarteret uttrycker den byggnadsstil 
som rådde vid deras uppförande.

Enligt den fördjupande översiktsplanen (2017:63) är väsentligt byte av kulör något 
som ska hanteras varsamt och endast tillåtas om åtgärden syftar till att återställa 
byggnaden till ursprunglig utformning enligt aktuell tidsepok. Vid ny färgsättning ska 
i första hand originalutseende eftersträvas. I andra hand ska annan färg från samma 
tidsperiod och stil användas. Bedömningen är därför att sökt åtgärd inte kan beviljas 
bygglov då den strider mot förvanskningsförbudet i PBL 8 kap 13 § (Plan- och bygg-
lagen) samt varsamhetskravet i PBL 8 kap 14 §

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Joel Schäfer (S) yrkar bifall till för-
valtningens förslag till beslut.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygglov för utvändig ändring samt byte av 
kulör på fastigheten.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och finner att det finns 
två förslag till beslut. 
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Ordningsfråga
Ordförande ställer Marcel van Luijns yrkande mot Tomas Zanders förslag och finner 
Tomas Zanders yrkande antaget.

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 209 Dnr B 2020-000584 BN

SÖDRA RUNSTEN 7:29 Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad, in-
formation

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

Ärendebeskrivning
Ansökan avser ersättningsbyggnad för en tidigare förstörd byggnad.
Placeringen är förskjuten 2 meter in på tomten i stället för som tidigare i gräns mot 
väg 925
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed väg 925.
Ansökan har remitterats till Trafikverket på grund av att byggnaden placeras inom 
12 meter från vägområdet.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Inga negati-
va yttranden från grannar har inkommit. Däremot har Trafikverket yttrat sig och sagt 
att byggnaden inte bör placeras närmare vägen än 7 meter.
Trafikverkets yttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2020-10 skrivit att byggnaden inte bör placeras närmare vägen än 7 meter enligt 
Trafikverket. Det blir en stor skillnad mot tidigare placering och att det borde inte be-
tyda något för trafiksäkerheten om byggnaden placeras närmare vägen än 7 meter 
med hänsyn till omkringliggande fastigheter.

Bedömning
Att byggnaden har blivit påkörd av ett tappat släpfordon visar att placering nära väg 
inte är lämplig. En flytt 2 meter längre in på tomten gör att avståndet till vägen blir 
ca. 3,6 meter. Även med det avståndet anser Trafikverket att trafiksäkerheten påver-
kas menligt. Med hänvisning till rådande omständigheter anser dock Trafikverket att 
det byggnadsfria området om 12 meter delvis kan frångås men bör inte placeras 
närmare vägen än 7 meter.

En byggnad skulle kunna placeras mot den norra gränsen med gaveln mot vägen 
innanför trädet och på det sättet klara avståndet till vägen. Alternativ placering till det 
ansökta läget bör eftersträvas

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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§ 210 Dnr - BN

Övriga frågor och information

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

Dagens sammanträde
 En lantbrukare har tillskrivit miljö- och byggnadsnämnden för att ge sin syn i 

ärendet. Miljöchef läser upp skrivelsen och informerar. Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott ser ingen anledning till andra rutiner och tackar för in-
formationen. 

 Covid-19 och pandemin sprider sig, ordförande påpekar att miljö- och byggnads-
nämnden kommer att arbeta mer digitalt framöver. Nämndsadministrationen är 
till stor del helt digital men en översyn av system att hålla möten i måste ses 
över. Nämndsekreteraren får i uppdrag att förhöra sig om det finns andra system 
som kan nyttjas. 

 Bygglovchefen informerar om att rekryteringen av en kart- och mätingenjör går 
in i slutfasen. Tre personer har kallats på intervju. 

Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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