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Innehållsförteckning: 
 

§ 211 Godkännande av dagordning och kallelse    

§ 212 Val av justeringsdatum och justeringsperson    

§ 213 Anmälan av jäv    

§ 214 BN 2020/4 Samverkan energi- och klimatrådgivning, beslut    

§ 215 BN 2020/4 Mötesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 2021    

§ 216 BN 2020/4 Strategisk planering, målstyrning för 2021    

§ 217 BN 2020/1895 Riktlinjer farbar väg    

§ 218 BN 2020/1892 Riktlinjer fettavskiljare    

§ 219 BN 2019/963 BYXELKROK 1:1 Planprogram, godkännande och 
beslut om samråd 

   

§ 220 BN 2020/850 HORN 1:131 samt del av ALVEDSJÖ 1:3 (6) 
Planbesked för övrig anläggning 

   

§ 221 BN S2017/366 KOLSTAD 39:32 Planbesked för bostadshus    

§ 222 BN 2020/434 MÖRBY 1:9 Förhandsbesked för nybyggnad av två 
bostadshus 

   

§ 223 BN 2020/721 KOLSTAD 43:1 Förhandsbesked nybyggnad av ett 
bostadshus 

   

§ 224 BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad 
av fem bostadshus 

   

§ 225 BN 2020/979 STENNINGE 10:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
tre bostadshus 

   

§ 226 BN 2020/1168 LOFTA 1:53 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
bostadshus 

   

§ 227 BN 2020/783 BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av 
mast och en teknikbod 

   

§ 228 BN 2020/959 MELLBÖDA 7:45 Bygglov för nybyggnad av torn och 
teknikbod 

   

§ 229 BN 2020/889 NYBY 3:10 Bygglov för nybyggnad av mast och 
teknikbod 

   

§ 230 BN 2020/748 PERSNÄS 10:1 Bygglov för nybyggnad av mast samt 
tre teknikbodar 

   

§ 231 BN 2020/1129 BYXELKROK 1:6 Bygglov för ändrad användning av 
restaurang 

   

§ 232 BN 2020/802 STILLEBENET 1 Bygglov för nybyggnad av garage    

§ 233 BN 2020/418 KOLSTAD 10:113 Bygglov för nybyggnad av fritidshus    

2



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 234 BN 2020/910 KARÅS 1:14 Bygglov för nybyggnad av fritidshus    

§ 235 BN 2020/1072 BÖDA-TORP 17:40 Bygglov för nybyggnad av 
skärmtak 

   

§ 236 BN 2020/864 SOLBERGA 3:83 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus    

§ 237 Övriga frågor och information    
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 211   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 211 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. 

 

 
______________
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 2020-12-03 212   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 212 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 föreslås 2020-12-08 kl 11:00 

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 213 Dnr - BN 
 
Anmälan av 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 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 214 Dnr B 2020-000004 BN 
 
BN 2020/4 Samverkan energi- och klimatrådgivning, beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen  

att  om det finns ekonomiska möjligheter, bibehålla kommunsammarbetet röran-
de energi- och klimatrådgivning under 2021. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fick i uppdrag att inhämta in-
formation om hur energi- och klimatrådgivningen kommer att finansieras och bör 
bedrivas under 2021. 

Information har sökts hos Daniel Hägerby, Mönsterås kommun och Anna Wistrand, 
Energimyndigheten. 

Frågorna som nämnden önskade svar på, var om det var krav på att kommunerna 
ska hålla med rådgivningen, och hur finansieringen kommer att se ut under 2021. 

Det finns inget statligt krav på att kommunerna måste hålla med energirådgivning, 
utan Energimyndigheten ser det som en service till medborgarna. Det finns ett fåtal 
kommuner som inte håller med denna rådgivning. 

Energimyndigheten har ännu inte fått direktiv från departementet hur finansieringen 
ska fördelas under 2021, men enligt AW. på Energi-myndigheten räknar de med att 
det inte kommer bli några ändringar inför 2021. 

Beslutsunderlag 
Minnesanteckningar från möte Energi- och klimatrådgivning 6 kommuner, 2020-11-
19 
Miljö- och byggnadsnämnden, beslut 2020-11-19 §231 

Dagens sammanträde 
Mötets eniga förslag om att föreslå kommunstyrelsen att fortsätta med samarbetet, 
förutsatt att det finns ekonomiska möjligheter. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 215 Dnr 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 uppdaterat förslag 

till sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet 2021. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden antog 2020-11-19 §230 om att anta föreslagna       
mötesdatum för nämnden 2021 men ett datum i januari hade blivit fel. För att frå-
gan ska kommuniceras och beslutas ut rätt både till ledamöter och medborgare i     
Borgholms kommun, tas ärendet upp ännu en gång för nytt beslut. Alla möten bör-
jar kl 09:00. 

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.  

Nämnd  Datum Mötesrum 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-01-14 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-01-28 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-02-11 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-02-25 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-03-11 Ölands Utb-center, 
Borgholm 
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Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-03-25 KS-rummet, Stads-
huset 

 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-04-08 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-04-21 Ölands Utb-center, 
Borgholm 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-05-06 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-05-20 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-06-10 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-06-24 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-08-12 Ölands Utb-center, 
Borgholm 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-08-26 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-09-09 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-09-23 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-10-07 KS-rummet, Stads-
huset 
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Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-10-21 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-11-11 Ölands Utb-center, 
Borgholm 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-11-25 KS-rummet, Stads-
huset 

 

Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsut-
skott 

2021-12-02 KS-rummet, Stads-
huset 

Miljö- och byggnads-
nämnden 

2021-12-16 KS-rummet, Stads-
huset 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-29 
Miljö- och byggnadsnämnden beslut, 2020-11-19 §230 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 216 Dnr 2020-000004 BN 
 
BN 2020/4 Strategisk planering, målstyrning för 2021 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  förvaltningen får i uppdrag att ånyo göra en genomlysning samt omformule-

ring av förslag på mål och aktiviteter till nämndens möte.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen föreslår  
Under Kommunfullmäktiges mål föreslås följande: 

 
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:  
Mätetal: Information till alla – Tillstånd, tillsyn, näringsliv mm.  
Med aktiviteten: Internrevision med avseende på hemsidan. 
Mätetal: Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov 
för nybyggnad av en – och tvåbostadshus, antal dagar. 
Mätetal: Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till 
beslut för bygglov för nybyggnad av en – och tvåbostadshus, antal dagar. 
Aktiviteten informationsträffar och utbildningar föreslås. 
12. Hållbar konsumtion och produktion: 
Mätetal: Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetutövning, kr/inv. 
Aktiviteter: Ta fram underlag för beslut om självfinansieringsgrad inom miljö- och 
hälsoskydd. 
Översyn av taxor inom miljö- och hälsoskydd. 
Mätetal: Nettokostnad alkoholtillstånd mm, kr/inv. 
Aktiviteten: Ta fram underlag för beslut om självfinansieringsgrad inom alkoholtill-
stånd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-30 
uppnår målen lokalt, vilka policys och riktlinjer finns? Har man konkurrensmässig 
lön? Att man fokuserar på digitalisering så att förvaltningen inte skickar ut massor av 
papper utan nyttjar de digitala möjligheterna i systemen. Fokus på hemsidan; ”in-
formation till alla”. Nämnden ber förvaltningen att omformulera mål och aktiviteterna, 
hellre en bra och mätbar aktivitet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 217 Dnr 2020-001895 BN 
 
BN 2020/1895 Riktlinjer farbar väg 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  överlåta beslut av miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för farbar väg har tagits fram i samarbete mellan kommunens miljöen-
het och avdelningen för återvinning och avfall, Borgholm Energi AB. 

Till grund för dessa riktlinjer ligger kommunens renhållningsordning med avfalls-
plan och föreskrifter, aktuell lagstiftning samt tillämpad praxis i avfallsbranschen.  

Kommunen är enligt miljöbalken skyldig att hämta hushållsavfall från den fastighet 
där avfallet uppkommit och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfal-
let till kommunen. Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar ut-
förs av Borgholm Energi AB eller den entreprenör som bolaget anlitar för uppdraget 
(f n Suez). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
Riktlinjer Farbar väg, 2020-11-19 

Bedömning 
I samband med avfallssamordningsmöten mellan kommunens miljöenhet och 
Borgholm energi AB:s avdelning för återvinning och avfall identifierades ett behov 
av att ta fram gemensamma riktlinjer som stöd vid beslut och för en mer rättvis be-
dömning. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen med ett negativt beslut anser förvaltningen är att fortsatt finns en 
osäkerhet kring vad som gäller inom respektive ansvarsområde. 

Ett positivt beslut ger snabbare handläggning eftersom inblandade parter har kun-
skap om ansvarsfördelning. Riktlinjer är dels något att använda och hänvisa till som 
stöd i det egna arbetet, dels som information utåt till kommuninvånarna och vari de-
ras ansvar ligger. 

Dagens sammanträde 
Sammanträdet ställer frågan om det finns någon konsekvensanalys av ett positivt 
beslut? Finns det statistik som Borgholm Energi AB kan tillhandahålla?  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 218 Dnr 2020-001892 BN 
 
BN 2020/1892 Riktlinjer fettavskiljare 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att man stryker orden nybyggnad eller 

ombyggnad i texten om verksamheter som ger upphov till mycket fett och 
förväntas släppa ut mer än 50 mg fett per liter vatten. 

Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för fettavskiljare har tagits fram på initiativ av miljöenheten, och i sam-
arbete med byggenheten och avdelningar ledningsnät VA, återvinning och avfall, 
samt VA produktion och fjärrvärme från Borgholm Energi AB (förkortas nedan BE-
AB).  

Verksamheter som ger upphov till mycket fett och förväntas släppa ut mer än 50 
mg fett per liter vatten ska installera fettavskiljare vid nybyggnad eller ombyggnad, 
om fettavskiljare saknas eller om ledningsproblem har konstaterats. Fettavskiljare 
behövs för att skydda avloppsledningsnätet, pumpstationer och reningsverken.  

Fettavfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala avfallsmonopolet och får 
därför bara hämtas av BEAB eller den entreprenör som bolaget anlitar för uppdra-
get. 

Eftersom det är många funktioner inblandade när det gäller fettavskiljare fanns ett 
behov av att klargöra och avgränsa respektive ansvarsområden och roller. Rollför-
delningen inom kommunen i korthet: 

 BEAB är VA-huvudman och har ansvaret för ledningsnät, reningsverk och töm-
ning av fettavskiljare. Vid installation av fettavskiljare ska blankett skickas in till 
BEAB (”Anmälan om installation av fettavskiljare”) för godkännande och upp-
start av abonnemang, samt tömningsschema. 

 BEAB:s avfallsentreprenör (f n Suez) rapporterar in avvikelser i samband med 
att tömning av fettavskiljare sker, t ex om en fettavskiljare konstateras vara un-
dermålig och i behov av åtgärd. Avfallsentreprenören har arbetsmiljöansvar för 
sina anställda i samband med att tömning av fettavskiljare sker. 

 Avvikelse i samband med tömning handläggs av avdelningen återvinning och 
avfall på BEAB.  

 Kommunens byggenhet ansvarar för handläggning av bygglov, när en 
fettavskiljare ska installeras. Anmälan om installation av fettavskiljare skickas 
på internremiss till miljöenheten för kännedom och registrering. 

 Kommunens miljöinspektörer utövar tillsyn på avfallshantering på verksamhe-
ter, inklusive fettavfall, för att förebygga uppkomst av miljöstörningar och olä-
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 218   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

genheter. Miljöinspektör får anmälan om installation av fettavskiljare på intern-
remiss från bygghandläggare för att registrera att verksamheten har en 
fettavskiljare, samt vilken typ. Register över verksamheter där fettavskiljare 
finns har gjorts genom en samkörning av livsmedelsinspektörernas verksam-
hetsregister och de verksamheter som ligger på tömningsschema hos BEAB. 

 Kommunens livsmedelsinspektörer gör tillsyn på de verksamheter som hante-
rar och producerar livsmedel. De kommer i kontakt med verksamheterna som 
behöver ha fettavskiljare och kan kontrollera om sådan finns. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19 
Riktlinjer Fettavskiljare, 2020-11-19 

Bedömning 
Riktlinjer för fettavskiljare har tagits fram för att verksamheter som avleder fetthal-
tigt avloppsvatten ska få en enhetlig bedömning.  

Eftersom det är många avdelningar och olika funktioner som är inblandade när det 
gäller fettavskiljare fanns ett behov av att klargöra och avgränsa respektive an-
svarsområden och roller. Tre möten med representanter för olika ansvarsområden 
har hållits mellan 2019-02-25 och 2020-02-07 för framtagande av gemensamma 
riktlinjer. 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen med ett negativt beslut anser förvaltningen, är fortsatt osä-
kerhet kring vad som gäller inom respektive ansvarsområde. 

Ett positivt beslut ger snabbare handläggning eftersom inblandade parter har 
kunskap om ansvarsfördelning. Riktlinjer är dels något att använda och hän-
visa till som stöd i det egna arbetet, dels som information utåt till kommunin-
vånarna och vari deras ansvar ligger. 

Dagens sammanträde 
Positivt att ta fram riktlinjer men mötet anser att man ska stryka nybyggnad och om-
byggnad i texten: ” Verksamheter som ger upphov till mycket fett och förväntas 
släppa ut mer än 50 mg fett per liter vatten ska installera fettavskiljare vid nybygg-
nad eller ombyggnad, om fettavskiljare saknas eller om ledningsproblem har kon-
staterats” 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 219 Dnr B 2019-000963 BN 
 
BN 2019/963 BYXELKROK 1:1 Planprogram, godkännande och beslut 
om samråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna planprogrammet med tillhö-

rande handlingar för samråd.  

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget på Ölands nordvästra kust, cirka sex mil norr om Borg-
holm. Planområdet utgörs av Byxelkroks hamn, både den gamla och nya delen 
samt nuvarande centrum som är beläget väster om väg 136. Planområdet omfattar 
cirka 18 ha som huvudsakligen består av kajer samt hamn- och turistverksamhet. 

Fastigheten Byxelkrok 1:1 som utgör större delen av hamnen ägs av kommunen. 
Resterande fastigheter är privatägda. 

Planarbetet avser att realisera den fördjupade översiktsplanens tankar för hamnen 
i Byxelkrok om att utveckla området för turism och rekreation samt skapa ett stärkt 
centrum. 

Det finns en vattendom över utbyggnaden av hamnen som påbörjades 2017. Un-
der 2018 skedde större delen av utbyggnaden då hamnplanen har fyllts ut samt en 
ny sydlig vågbrytare tillkommit. Det återstående arbetet beräknas pågå fram till 
2021. Med den nya hamnplanen finns ett behov av ett helhetsgrepp kring vilket in-
nehåll den nya hamnplanen ska fyllas med samt hur den ska utformas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-01 §226 att godkänna plan-
programmet samt att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram planpro-
gram för Byxelkroks hamn. 

Syftet med planprogrammet är att ta fram en övergripande strategi för utvecklingen 
av hamnen i Byxelkrok samt ge förslag på den framtida utformningen. Avsikten är 
att möjliggöra för fler verksamheter att etablera sig i Byxelkroks hamn samt knyta 
samman befintligt centrum med den nya hamnen och befintliga sjöbodar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-19 
Planprogram, 2020-11-26 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-11-29 
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Bedömning 
I den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok (antagen 2017-01-16 § 8) är områ-
det utpekat som utvecklingsområde för turism och rekreation samt för ett stärkt 
centrum. Målet med hamnen, förutom att fungera som en plats för båtgäster, är att 
skapa en attraktiv plats och ett besöksmål.  

Planprogrammets intentioner är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för 
Byxelkrok. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att godkänna planprogrammet med tillhörande 
handlingar för samråd.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar förvaltningen för mycket bra genomgång och information i ären-
det samt finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 220 Dnr B 2020-000850 BN 
 
BN 2020/850 HORN 1:131 samt del av ALVEDSJÖ 1:3 (6) Planbesked för 
övrig anläggning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja positivt planbesked och ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om planbesked inkom 2020-09-01 och gäller fastigheterna Horn 1:131 
och del av Alvedsjö 1:3. Syftet med ansökan är att möjliggöra byggnation för ett na-
turnära cykel- och SPA-hotell i anslutning till Lammet & Grisen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-24 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-24 
Ansökan om planbesked, 2020-09-02 
Situationsplan, 2020-09-02 
Bilaga Projektbeskrivning, 2020-09-02 

Bedömning 
Planområdet ligger tre kilometer väster om Löttorps tätort. På fastigheten ligger 
idag restaurang Lammet & Grisen. Områdets norra delar utgörs av restaurang-
verksamhet, parkeringsytor, lekplats och lokalgata. Västra delen utgörs av kalk-
fuktäng med tunt jordtäcke och delvis berg i dagen. Södra delarna består av ohäv-
dad betesmark (igenväxt betesmark). I östra delen finns ett fornlämningsområde. 
Inom området finns flera ytor som periodvis har stående vatten. Nyligen utförda 
markarbeten kan ha påverkat dessa ytor.  

Under hösten har en förrättning genomförts och den del av fastighet Alvedsjö 1:3 
som tidigare ingick i ansökan ingår nu i fastigheten Horn 1:131. 

Gällande planer 

Inga detaljplaner finns inom eller i anslutning till området som förfrågan avser. Om-
rådet ingår inte i fördjupningen av översiktsplanen för Löttorp.  

Området pekas ut i kommunens VA-plan för att anslutas till kommunalt vatten och 
avloppsnät   

I kommunens Översiktsplan 2002 anges att bebyggelseutvecklingen i första hand 
bör ske inom de områden som idag är detaljplanerade innan nya områden tar i an-
språk. ”Ny bebyggelse bör så långt som möjligt anpassas till den befintliga miljön 
på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. I befintlig bebyggelse 
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ska det även vara möjligt att komplettera med mindre verksamheter som inte är 
miljöstörande. Etablering av annan verksamhet får prövas efter de förutsättningar 
som finns på den aktuella platsen.” Av de redan detaljplanelagda områdena i Hög-
by socken finns ingen yta som lämpar sig för den verksamhet som ansökan avser 
vilket gör gällande att etableringen får prövas efter de förutsättningar som finns på 
den aktuella platsen.  

Markområdet och förutsättningar 

I Undersökning om Betydande Miljöpåverkan 2020-11-10 har följande förutsätt-
ningar konstaterats för området: 

•Området ligget inom Riksintresse enligt 4 kap MB, Obruten kust och rörligt frilufts-
liv 

•Området gränsar till Natura 2000-område, Fågel- och habitatdirektivet, Horns 
Kungsgård 

•Angränsar till Riksintresse för friluftsliv, Norra Ölands kuster, enligt 3 kap MB  

•Delar av området ligger inom Riksintressen enligt 3 kap MB, Naturvården ca 0,6 
ha i områdets nordvästra del, Hornsjöområdet och kuststräckan Byrum -Byxelkrok   

•Angränsar till Naturreservat, Horns Kungsgård 

•Ett sjuttiotal rödlistade arter har hittats inom ca 200 meter från planområdet 

•Hela området ingår i regional bevarandeplan för odlingslandskapet 

•Området ligget inom Kulturvårdsplan, Horns Kungsgård och odlingslandskap 

•Området omgärdas av stenmurar 

•Det finns fornlämningar i sydöstra delen av området 

Planen bedöms innebära betydande miljöpåverkan då det är ny större samlad be-
byggelse som ska uppföras på naturmark i nära anslutning till Natura 2000-områ-
de, tillika naturreservat. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska innehålla och 
bedöma konsekvenser gällande påverkan på värdefulla ekosystem som vatten/ 
mark/geologi, påverkan på skyddsvärda arter, kulturmiljöer, utsläpp av dagvatten 
till mark, störningar från verksamheten på omgivningen, framförallt buller och ljus. 

Bedömda miljökonsekvenser ska tydligt framgå i planbeskrivningen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska föregås av en naturvärdesinventering med fo-
kus på växter och insekter (fjärilar, skalbaggar och gräshoppor). Inventeringen ska 
utföras under den tid då flest arter förekommer. Dragning av cykelleder i naturmark 
kan även kräva åtgärder som naturvärdesinventeringar för att mininera skada på 
känslig natur. 

Området kräver en dagvattenutredning som ska föregå miljökonsekvensbeskriv-
ningen. 

Fråga ska även ställas till länsstyrelsen vilka åtgärder/undersökningar som krävs 
för att ta hänsyn till områdets kulturvärden som fornlämningar och stenmurar. 
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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 allmän 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. 

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).  

Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2023. 

Konsekvensanalys 
Föreslagen utveckling av området gäller en större anläggning för cykel- och 
SPA-hotell vilket inte finns i norra kommundelen sedan tidigare och blir ett 
nytt komplement till det som redan finns. Tillskapande av fler arbetstillfällen 
är även det av stort kommunalt intresse. Utvecklingsplanerna föreslås på en 
plats i anslutning till en pågående verksamhet med god kontinuitet samt an-
gränsande till ett naturreservat med goda rekreationsmöjligheter.  

I detaljplaneskedet utreds markens lämplighet för utveckling vidare. I detalj-
planen beslutas planområdets avgränsning, markanvändning och byggrätt. 
Områdets förutsättningar kommer att styra bestämmelser kring placering och 
utformning av hotell, poolområde, hotellstugor, infrastruktur och parkering.  

Områdets lämplighet för byggnation och anläggningar behöver utredas vida-
re i enlighet med Undersökning om Betydande Miljöpåverkan avseende na-
turvärden och dagvattenhantering samt undersökas vidare angående hante-
ringen av kulturvärden. Miljökonsekvensbeskrivning krävs. 

Marken bedöms sammantaget möjlig att pröva vidare genom en detaljplane-
process. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander yrkar bifall till att bevilja 
positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för en mycket bra redogörelse och information i ärendet samt fin-
ner att det finns ett förslag till beslut.  
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Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 221 Dnr S 2017-000366 BN 
 
BN S2017/366 KOLSTAD 39:32 Planbesked för bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja positivt planbesked och ge för-

valtningen i uppdrag att ta fram detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2017-09-06 och gäller Kolstad 39:32 samt intilliggande del av 
Borgholm 11:1. Fastigheten utgörs av jordbruksmark samt på del av Borgholm 11:1 
cykelpark. Syftet med ansökan är att pröva möjligheten att låta bebygga området 
med småhus samt rad-/par- eller kedjehus. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-12 
Beslut SBN, 2017-10-26 §252 
Karta, 2017-09-06 
Ansökan planbesked, 2017-06-27  

Bedömning 
Kolstad 39:32 utgörs av jordbruksmark i anslutning till Karlshöjd och Kolstad. An-
sökan gäller även den del kommunal mark som kopplar Kolstad 39:32 till Sune Da-
nielssons gata och ansluter till rondellen. Markbyte genom överlåtelse mellan 
kommun och fastighetsägaren föreslås. Vid planerad infart till området finns en cy-
kelpark/mountainbikebana. 

Gällande planer 

Området omfattas inte av detaljplan. Planområdet angränsar i norr till tre detaljpla-
ner, från väster Karlshöjd III (296), Karlshöjd (281) och Köpingsvik (20 och 20:2).  

Området ingår i fördjupningen av Översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik men är 
inte förenligt med Länsstyrelsens granskningsyttrande. I översiktsplanen pekas 
området ut som utredningsområde 16 med följande bedömning:  

”Nytt område för bostäder föreslås. Säker anslutning till väg 136 ska ske via 
ron¬dellen. Ny bebyggelse ska placeras och utformas för att minimera påverkan på 
landskapsbilden kring Kolstad radby. Tillkommande byggnader, staket, och andra 
tillbehör ska ges en dov färgsättning och bebyggelsen ska hållas låg. 
Res¬pektavstånd till pågående jordbruk. Potentiellt förorenad mark, se sida 94 f. 
Framtida översvämningsrisk, föroreningar samt fornlämningar ska beaktas, inven-
teras och/eller åtgärdas. Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kra-
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ven i PBL 2 kap 2§ att följa MB 3 kap 4§. Hela eller delar av områ¬det ska fortsätta 
vara jordbruksmark tills områdets lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar ut-
redningarna att delar eller hela området är olämpligt för byggnation ska befintlig 
markanvändning som jordbruksmark kvarstå.” 

Vid detaljplaneläggning av dessa områden samt i övriga fall då en planläggning in-
te stämmer överens med översiktsplanen och/eller Länsstyrelsens granskningsytt-
rande ska utökat förfarande ske.  

Utdrag ur Länsstyrelsens granskningsyttrande: 

”Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 
anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-
fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (…) Länsstyrelsen vill ock-
så hänvisa till ett textutdrag ur MÖD P1188-17: ”För att ta marken (brukningsvärd 
jordbruksmark) i anspråk för bebyggelse krävs att den behövs för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan tillgodoses på annan mark. 
Bostadsförsörjning utgör i och för sig ett väsentligt samhällsintresse som kan med-
föra att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk (se prop. 1985/86:3 s. 53). 
Kommunen måste dock visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark.” I sitt 
samrådsyttrande påtalade Länsstyrelsens även vikten av ett bostadsförsörjnings-
program för att kommunen ska visa att behovet av bostäder inte kan tillgodoses på 
annan mark samt vilka boendeformer som behöver tillkomma.” 

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram 2017 (antagen av Kommunfullmäktige 
2017-09-18 §138) konstateras följande: 

•Borgholm-Köpingsvikområdet ökar sin befolkning 

•Kommunen har generell bostadsbrist 

•Kommunen har svagt negativ befolkningsutveckling 

•Det råder brist på flerfamiljshus med hyresrätter 

Bostadsförsörjningsprogrammet visar på en generell riktning att öka antalet bostä-
der i kommunen och att samhällsnyttiga planer, hyresrätter och socialbostäder ska 
prioriteras. De senaste årens detaljplanering har haft och har en inriktning på fler-
bostadshus som Nydala, Bovieran, Bosams, Oden, Höken och inte minst Yttre 
hamnen. Med fortsatt byggnation som nu beräknas de övriga ytorna som pekas ut i 
fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik vara tillräckligt för för-
djupningens 30-årsperspektiv även utan att ta jordbruksmark i anspråk för bo-
stadsbyggnation. Eftersom behovet inte är preciserat i bostadsförsörjningsplanen 
finns där inget starkt stöd för att ta jordbruksmarken i anspråk samt att vi genom 
våra vägledande dokument visar att behovet av bostäder kan tillgodoses på annan 
mark.  

Marken som ansökan avser är brukningsvärd jordbruksmark. 
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•Vid Solbergafältet, Räpplinge och Sörby-trakten är det vanligast att man vill om-
lägga från skog till åkermark, en brist på åkermark är därför konstaterad 

•Marken brukas fortfarande och uppges mycket bördig samt ge stor avkastning  

Det finns en risk för påverkan på vattentäkten. Igentäppta sprickbildningar i kalk-
berget riskerar att öppnas och grundvattenläckage kan ske. Denna risk är som 
störst ovanför landborgskanten vilket gäller för planområdet. Furuhälls våtmark lig-
ger ca 300 meter öster om planområdet. Jämför med tidigare torrlagda brunnar 
omkring Prästhag då det bebyggdes. Även minskningen av infiltrationsområde till 
täkten bör tas i beaktande, särskilt med avseende på dagvattenhanteringen. 

Markområdet och förutsättningar 

I Undersökning om Betydande Miljöpåverkan 2020-11-10 har följande förutsätt-
ningar konstaterats för området: 

•Marken är bedömd som brukningsvärd jordbruksmark. I planen ska det framgå 
varför ett ianspråktagande av aktuell jordbruksmark är av ett väsentligt samhällsin-
tresse samt om det finns alternativa platser att utveckla tätorten. Planen bör svara 
på varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är tillfredsställande. För 
att bedöma behovet av, och de rättsliga grunderna för en omvandling av jord-
bruksmark enligt miljöbalken, måste man föra en tydlig diskusson kring vilka moti-
ven till en exploatering är 

•Ianspråktagande av jordbruksmark kan innebära ett ekonomiskt bortfall för den 
enskilda lantbrukaren. Även minskade spridningsareal och tillgång till djurfoder kan 
innebära negativa effekter 

•Området ligget inom Riksintresse enligt 4 kap MB, Obruten kust och rörligt frilufts-
liv 

•Ingår i riksintresse för kulturmiljön, Borgholms slott och stad 

•Området omgärdas av stenmurar med biotopskydd, dispens krävs vid borttagande 

•Inom och intill aktuellt område har flera rödlistade arter noterats  

•Flera fornlämningar samt paleoekologiska värden berörs av planen, en exploate-
ring av området ska föregås av arkeologisk undersökning 

•Dagvattenhantering behöver lösas inom området i dialog med Borgholms Energi 
AB 

•Ett vattenvårdsprojekt planeras i området/i områdets närhet 

•Påverkan på landskapsbilden från söder och sydväst, bl.a. från Kolstad radby. Ny 
bebyggelse bryter ett öppet odlingslandskap  

•Markradon kan förekomma i området p.g.a. att underlagrande kalkberg kan var 
sprickigt. Markradon ska mätas innan byggnation startar. 
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•Konflikter kan uppstå i samband med tätortsutbyggnad i jordbruksområden. Åt-
gärder som spridning av gödsel och damning vid plöjning/harvning av åkermark 
mm samt buller kommer att uppstå i anslutning till ny bebyggelse. 

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 allmän 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).  

Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2023. 

Konsekvensanalys 
Vid flera tillfällen har kommunen genom byggnadsnämnden, Kommunstyrelsens ar-
betsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ställt sig positiva till att utre-
da möjligheten till bostadsbyggnation på platsen. Under åren som har gått har lag-
stiftning och förutsättningar för byggnation på platsen förändrats; Livsmedelsförsörj-
ning är av nationellt intresse, brist på foder under senare års torka, återkommande 
vattenbrist samt ökande djurbesättningar och med dessa ett ökat behov av odling av 
foder och spridningsarealer.  

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. Marken bedöms väl lämpad som jordbruksmark. 

Eftersom behovet inte är preciserat i bostadsförsörjningsprogrammet finns där inget 
starkt stöd för att ta jordbruksmarken i anspråk samt att vi genom våra vägledande 
dokument visar att behovet av bostäder kan tillgodoses på annan mark. Samman-
vägt är bedömningen att föreslagen byggnation idag inte kan anses vara förenlig 
med kraven i Plan- och bygglagen 2 kap 2§ att följa Miljöbalken 3 kap 4§.  

Under flera år har den politiska viljan varit tydligt positiv till att planlägga området för 
bostäder. Ett uppdrag om att uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet är under 
framarbetande. Finns behovet och en uppdatering av bostadsförsörjningsplanen 
görs där det framgår, kan planen bedömas förenlig med Plan- och bygglagen 2 kap 
2§ att följa Miljöbalken 3 kap 4§, För att inte föregå ett nytt Bostadsförsörjningspro-
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grams slutsatser bedöms åtgärden vara möjlig att pröva vidare genom en detaljpla-
neprocess.  

Antagande av detaljplanen bör inte ske förrän kommunen har visat att ianspråkta-
gandet av jordbruksmarken är förenligt med Miljöbalken 3 kap 4§. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att bevilja positivt planbesked och ge förvaltning-
en i uppdrag att ta fram detaljplan 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för mycket bra föredragning och tydlig information i ärendet samt 
finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden  
______________
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§ 222 Dnr B 2020-000434 BN 
 
BN 2020/434 MÖRBY 1:9 Förhandsbesked för nybyggnad av två bo-
stadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avvisa förhandsbesked för nybyggnad 

av två bostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på två föreslagna 
tomtplatser inom fastigheten Mörby 1:9. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbe-
stämmelser. 

Området omfattas av riksintresse för obruten kust, rörligt friluftsliv samt inom läns-
styrelsens regionala bevarandeplan för odlingslandskapet. 

Enligt översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten ti-
digare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden ska upp-
fylla bestämmelserna i 2 kap. plan-och bygglagen. Den får inte heller strida mot 3-4 
kap. miljöbalken. För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska 
nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant 
sätt att den ansluter till den lokala traditionen, tex. malmbebyggelse. 

Tomtplats nr.1 ligger mellan allmänna vägen 979 och en mindre samling bostads-
hus. På inlämnad fastighetskarta redovisas tänkt framtida brunn, provgrop och be-
fintlig infiltrationsanläggning. För denna föreslagna tomtplats på fastigheten Mörby 
1:9, finns ingen redovisning av vattentillgång och dess kvalitet. 

Sökanden har 2020-07-03 förelagts att inkomma med en redovisning av vattentill-
gång och dess kvalitet på denna tomtplats. 2020-10-08 inkom en analysrapport da-
terad 2013-09-24 från befintlig brunn på grannfastigheten Laxeby 2:6 som redovi-
sar vattnets kvalitet, men inte dess vattentillgång. Noterbart är att brunnen ligger på 
annan fastighet än den föreslagna och att vattenanalysen är utförd för sju år sedan 
(2013-09-24). 

Tomtplats nr.2 föreslås lokaiseras till ett lövskog 

Tomtplats nr.2 föreslås lokaiseras till ett lövskogsområde, som gränsar till en en-
skild väg, som har anslutning till den allmänna vägen. På tomtplatsen har redovi-
sats infiltrationens placering. Dricksvatten är tänkt att tas från befintlig brunn, som 
ligger öster om den enskilda vägen. Protokoll dat. 2019-12-18 från uppmätning av 
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vattentillgång och dess kvalitet redovisar en vattenmängd om 4200 l/timme samt 
att dricksvattnet är otjänligt. Analysresultatet visar att nitrathalten är 110 mg/l. Ni-
trathalten bör inte överstiga 20 mg/l. Vid nitrathalt över 50 mg/l kan vattnet vara 
hälsovådligt för barn pga. risk för försämrad syreupptagning i blodet och anses där-
för otjänligt för matlagning och dryck. 

Förvaltningens föreläggande om komplettering 2020-07-03 har inte följts.  

För tomtplats nr.1 på fastigheten Mörby 1:9 har ingen redovisning av vattentillgång 
och kvalitet inkommit från sökandens markering av ”framtida brunn” på kartan. 

För tomtplats nr.2 är det oklart enligt sökandens skrivelse 2020-10-8 om ny ägare 
vill ansluta sig till sökandens befintliga brunn med höga nitratvärden. 

En bedömning om de föreslagna platserna kan bebyggas med hänsyn till vatten-
försörjning och tjänlighet kan inte göras med det ofullständiga ansökningsunderla-
get. 

Bemötande: Sökanden har getts tillfälle att yttra sig inför ett eventuellt avslag på 
ansökan senast 2020-10-22. 

Svar har inkommit 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-16 
Yttrande, 2020-10-08 
Inkommande skrivelse, 2020-10-08 
Karta, 2020-08-06 
Situationsplan, 2020-05-05 

Bedömning 
Med hänvisning till ovanstående skäl föreslås av förvaltningen miljö-och byggnads-
nämnden att avvisa ansökan i enlighet med 9 kap. 22§ PBL (plan-och bygglagen). 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Sökande ska påvisa 
vattenkvaliteten innan nämnden tar 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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§ 223 Dnr B 2020-000721 BN 
 
BN 2020/721 KOLSTAD 43:1 Förhandsbesked nybyggnad av ett bo-
stadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta meddela positivt förhandsbe-

sked för avstyckning av en tomt på fastigheten Kolstad 43:1 för uppförande 
av ett bostadshus.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av den befintliga fastigheten Kol-
stad 43:1 i syfte att uppföra ett enbostadshus med tillhörande komplementbygg-
nad. Fastigheten Kolstad 43:1 har en areal om 4760 kvm som önskas avstyckas i 
två likvärdiga tomter. Den avstyckade tomten föreslås få en areal om 1870 kvm. 

Tomtplatsen utgörs av gräsbevuxen mark som delvis är beväxt med sly. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbe-
stämmelser. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse.  

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården- fornlämningsområde. 

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

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik 2017, Furuhäll-Öst-
ra Kolstad, lgger den aktuella fastigheten utanför prioriterat utredningsområde för 
fler och utökade byggrätter för bostäder.  

Enligt översiktsplan 2002 ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggel-
se. 

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

Ägaren till fastigheten Kolstad 45:1 skriver i sitt yttrande att man vill behålla utsik-
ten ner mot åkerlandskapet, Borgholm, Kalmarsund och slottet. Placeras byggna-
den längre ner i backen, så att de nya byggnaderna inte påverkar utsikten kan det 
påverka beslutet positivt. 
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Ägaren till Kolstad 7:2 upplyser om att åsen innehåller forntida gravar från järnål-
dern samt att ytterligare bebyggelse förfular horisonten mot Kolstad. Negativ till ett 
högt hus. 

Placering av ett enbostadshus på den önskade avstyckningen av Kolstad 43:1 
medför att utsikten blir något beskuren mot bakomliggande åkerlandskap, dock inte 
i den omfattningen att det medför en betydande olägenhet för grannfastigheterna 
(PBL 2 kap. 9§). 

Positivt förhandsbesked bör lämnas med villkoret att framtida byggnader ska ut-
formas med en byggnadshöjd om högst 3,4 m och 23 graders taklutning. 

Den planerade avstyckningen ligger inte inom markerade fornlämningsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
Situationsplan, 2020-10-15 
Grannehörande, 2020-10-07 
Grannehörande, 2020-10-05 
Ansökan förhandsbesked, 2020-07-29 
Karta, 2020-07-29 

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 miljöbalken (MB) bedöms  uppfyllda.  

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. 
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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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§ 224 Dnr S 2018-000667 BN BN 
 
BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad av fem 
bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av fem bostadshus. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område utmed Norrbödagatan. 

Området ligger inom yttre vattenskyddsområde och gränsar till verksamhetsområ-
de för allmänt vatten och avlopp. 

Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obru-
ten kust och rörligt friluftsliv och ingår i länets naturvårdsplan, Bödaåsen (klass 3). 

Ärendet hanterades första gången av nämnden 2019-03-28, då det beslutades att 
bevilja ansökan om förhandsbesked. Ärendet överklagades därefter och Länssty-
relsen upphävde nämnden beslut och återförvisade det för förnyad handläggning 
på grund av att flera berörda sakägare borde ha hörts. 

De grannar som inte hördes inför det första beslutet har nu hörts, och ska senast 
inkomma med eventuella synpunkter 2019-12-10. 

Dessutom har ärendet kungjorts 2019-12-17 i ortspressen och på kommunens an-
slagstavla 

De synpunkter som inkom inför det första beslutet avsåg att byggnader bör anpas-
sas till bebyggelsen och det öländska landskapet, samt att stenmur och befintlig 
vegetation ska bevaras så långt som möjligt. 

2019-12-06 inkom negativt yttrande från Magnus Ekholm som representant för fas-
tigheterna Norrböda 1:32, 9:1, S:2 och S:4. Yttrandet framhåller främst att det är 
jordbruksmark som nu tas i anspråk, att det finns biotopskyddade odlingsrösen och 
öppet dike samt stenmurar inom området, ny bebyggelse i området bör prövas 
med detaljplan samt att ny bebyggelse kommer att förändra upplevelsen av kultur-
landskapet. 

31



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 224   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

2019-12-10 inkom negativt yttrande från delägare till fastigheten Norrböda 1:20. 
Där efterfrågas syftet med att det verkar som om att det är två utfartsvägar inplane-
rade, i övrigt är det i princip samma synpunkter som Magnus Ekholm har framfört 

De inkomna yttrandena har kommunicerats med sökanden som svarar att det är 
mark som har klassats som åkermark klass 2 och som därmed inte är särskilt 
brukningsvärd samt att jordtypen på platsen inte verkar vara den som är bäst för 
skärrande gräshoppa, luddvicker eller klöversidenbi. 

Med hänsyn till de inkomna yttrandena framhåller att det finns en stor artrikedom i 
området har förvaltningen begärt en naturvärdesinventering. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-26 
Utlåtande, 2020-09-21 
Situationsplan, 2019-02-19 
Ansökan förhandsbesked, 2018-11-05 

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 

Ur den utförda bedömningen av naturvärdena på platsen framgår att den aktuella 
marken (delområde 3 i bedömningen) har ett visst naturvärde, naturvärdesklass 4 
enligt Svensk standard för naturinventering. Vidare framgår att den fridlysta arten 
gullviva växer spritt i betesmarken. Med anledning att det förkommer gullviva har 
sökande ansökt om dispens från fridlysningsbestämmelserna. 2020-10-27 medde-
lar Länsstyrelsen att dispens inte krävs, på grund av att arten har en gynnsam be-
varandestatus på den aktuella platsen. 

Nämnden har vid tidigare bedömning ansett att det är frågan om en naturlig kom-
plettering till befintlig bebyggelse i området, detta med hänsyn till att bebyggelsen, 
som i huvudsak för bebyggelsen i området, placeras i en rad utmed gatorna. Na-

32



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 224   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

turvärdena på platsen anses heller inte utgöra tillräckliga skäl för att avslå ansökan. 
Det enskilda intresset att bebygga marken överväger det allmänna intresset att 
lämna området obebyggt i detta fall. 

Nämnden anser att åtgärden kan avgöras genom förhandsbesked som utgör en 
komplettering till befintlig bebyggelse och därmed inte kräver detaljplan. Riktlinjer 
för detta finns i översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbe-
stämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyllda. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att 
meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus men utan villkor 
som förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen. 

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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§ 225 Dnr B 2020-000979 BN 
 
BN 2020/979 STENNINGE 10:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för 

nybyggnad av tre bostadshus. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus genom avstyck-
ning från fastigheten Stenninge 10:1. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed väg Lövängsvägen. Området karakteriseras av 
åker/betesmark och skog. 

Området ligger inte inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp men 
vattenledning finns framdragen i området. Enligt Borgholm Energi AB kan byggna-
den anslutas till allmänt vattennät som avtalskund.  

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården Källa-Persnäs kust- och od-
lingsbygder (H32) 

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, enligt naturen-
heten troligen för att området idag består av åkermark. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB och miljöenheten 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har in-
kommit. 

Ägarna till fastigheten Stenninge 2:46  skriver i sitt yttrande att de gärna ser att de 
stora ekarna mot deras fastighetsgräns behålls. 

Inkomna yttranden har inte kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
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Yttrande, 2020-11-12 
Karta, 2020-10-02 
Ansökan förhandsbesked, 2020-09-25 

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 

I riksintressen för kulturmiljövården Kalmar län står det att Källa-Persnäs kust- och 
odlingsbygder består av byar med odlade inägor. Dock så är marken för liten för att 
med moderna maskiner kunna bruka jorden på ett effektivt sätt längre. Därav an-
ses marken kunna lämpa sig för bostadsändamål istället. 

För att bevara skogspartiet och ekarna i fastighetsgränsen norrut anses att husen 
ska placeras enligt inskickad situationsplan och inte längre in på tomtplatserna, 
detta villkoras i beslutet. 

Åtgärden kan anslutas till kommunalt vattennät och enskilt avlopp kan ordnas på 
platsen. 

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

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 att meddela positivt förhandsbesked men med utan 
de villkor som föreslås av förvaltningen.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  
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Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 226 Dnr B 2020-001168 BN 
 
BN 2020/1168 LOFTA 1:53 Förhandsbesked för nybyggnad av ett bo-
stadshus 

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, via klyvning av 
befintlig fastighet. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Loftagatan. Området karakteriseras av låg bebyggelse 
i ett skogsområde omgärdat av åkrar. 

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

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

Området ligger inom kulturvårdsplan för Knisa fornlämningsmiljö. 

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

Det finns enbart en rödlistad art noterad, skogsklocka som är nära hotad. 

Ansökan har remitterats till Eon och Borgholms Energi AB. 

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

Ägarna till fastigheten Lofta 1:54 skriver i sitt yttrande att de helst ser att infartsväg 
ej förläggs mot deras fastighet, då de har uteplatsen däråt, utan att befintlig infart 
till Lofta 1:53 förlängs. De förordar även att nytt fritidshus ska placeras på tomten i 
linje med befintligt fritidshus. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har till dags da-
tum ej inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-26 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 226   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Situationsplan, 2020-10-28 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-28 

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 

Fastigheten är idag redan delvis ianspråktagen för bostadsändamål. 

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

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt VA och Borgholms 
energi har godkänt att de ansluter sig till befintligt ledningsnät ute vid skaftet. 

Angående tillfartsväg så fastställs den i samband med lantmäteriförrättning. För-
valtningen anser att det är lämpligast att förlänga redan befintlig infartsväg, vilken 
ligger i fastighetens sydvästra hörn, till den nya fastigheten. Förvaltningen ser inga 
problem med att infartsväg kommer att kunna lösas. 

Gällande placering av byggnad som granne yttrar sig om: Lämplig placering av 
byggnad prövas i bygglovet enligt 8 kap plan- och bygglagen (PBL). 

Villkor är satta för byggnadsarea, byggnadshöjd och taklutning för att ge en enhet-
lighet till bebyggelsegruppen. 

Eventuell fornlämning ligger utanför fastigheten men tas med som villkor för att 
kunna mätas in mer exakt och bestämmas i framtida förrättning. 

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 att meddela positivt förhandsbesked. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 226   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 
 2020-12-03 227   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 227 Dnr B 2020-000783 BN 
 
BN 2020/783 BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 
och en teknikbod 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av ett 42 

meter högt torn och en teknikbod 5,4 m² 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tillhörande 
teknikbod om 8 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30 

N 6355718 
 E 
186699 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. 

Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obru-
ten kust och rörligt friluftsliv. 

Länsstyrelsen har enligt samråd (12 kap. 6§ miljöbalken MB) medgivit att åtgärden 
får utföras. 

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). 

2020-11-14 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev. 

Trafikverket har inte inkommit med något yttrande ännu till dagens möte.  

Luftfartsverket har inte inkommit med något yttrande ännu till dagens möte.   

Försvarsmakten har inte inkommit med något yttrande ännu till dagens möte.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
Bilaga , Riktlinjer för etablering av antenner och master, 2020-11-27 
Förteckning, 2020-11-18 
Karta, 2020-09-04 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 227   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ansökan bygglov, 2020-08-18 
Situationsplan, 2020-08-18 
Ritning, 2020-08-18 
Ritning, 2020-08-18 
Fasadritning, 2020-08-18 
Sektionsritning, 2020-08-18 
Karta, 2020-08-18 
Karta, 2020-08-18 
Fasadritning, 2020-08-18 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset på platsen. 

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

Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov 

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 
 2020-12-03 228   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 228 Dnr B 2020-000959 BN 
 
BN 2020/959 MELLBÖDA 7:45 Bygglov för nybyggnad av torn och tek-
nikbod 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ett 

42 meter högt torn och en teknikbod 5,3 m². 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tillhörande 
teknikbod om 5,3 m². med koordinater enligt SWEREF99_16.30 

N 6346418.539  E 
183933.980 

Platsen ligger inom Böda Cementgjuteris verksamhetsområde och omfattas inte av 
detaljplan. 

Bygglov meddelades 2018-02-22 § 50 för en likadan mast men med en placering 
längre in på fastigheten. På grund av missförstånd mellan sökande och markäga-
ren kan den lovgivna placeringen inte utnyttjas, därför söks nytt lov. 

Det meddelade bygglovet överklagades, 2018-11-12 beslutade Länsstyrelsen att 
avslå överklagandena. 

Böda Cementgjuteri har köpt den del av fastigheten Mellböda 7:17 som ligger di-
rekt öster om Mellböda 7:45. Lantmäteriförrättning pågår med att reglera in mark-
området i Böda Cementgjuteris fastighet varför placering på gräns kan accepteras. 

Ansökan har inte remitterats till Luftfartsverket och Försvarsmakten då dessa har 
accepterat en placering ca 15 meter mot nordost. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). 

2020-11-12 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev.  

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB som inte accepterar teknikbo-
dens placering öster om tornet. Sökanden har därför placerat boden väster om tor-
net 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 228   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ritning, 2020-09-23 
Planritning, 2020-09-23 
Karta, 2020-09-23 
Kontrollplan, 2020-09-23 
Ritning, 2020-09-23 
Certifikat, 2020-09-23 
Ansökan bygglov, 2020-09-23 
Bilaga, riktlinjer för etablering av antenner och master 

Bedömning 
Den nya placeringen påverkar inte omgivningen på ett annat sätt än den placering 
som godtagits vid en överprövning av nämndens beslut 2018-02-22. 

Området inom vilket tornet avses placeras är ianspråktaget för industriell verksam-
het vilket förespråkas i kommunens riktlinjer för etablering av antenner och master. 

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

Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov.  

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 
 2020-12-03 229   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 229 Dnr B 2020-000889 BN 
 
BN 2020/889 NYBY 3:10 Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för ny-

byggnad av ett 42 meter högt torn och en teknikbod 8 m². 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tillhörande 
teknikbod om 8 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30 

N 6333354  
 E 
177795 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. 

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Källa-Persnäs odlings- och 
kustbygder). Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för 
hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv. 

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Eon, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Länsstyrelsen har enligt samråd (12 kap. 6§ miljöbalken MB) medgivit att åtgärden 
får utföras. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). 

2020-11-12 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev. 

2020-11-26 inkom trafikverket med remissvar utan erinran. 

Luftfartsverket har till dagens sammanträde inte inkommit med remissvar  

Försvarsmakten har till dagens sammanträde inte inkommit med remissvar 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
 Bilaga , Riktlinjer för etablering av antenner och master 2020-11-25 
Situationsplan, 2020-11-12 
Situationsplan, 2020-11-12 
Meddelanden, 2020-11-12 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 229   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Fasadritning, 2020-11-12 
Fasadritning, 2020-11-12 
Detaljritning, 2020-11-12 
Ansökan bygglov, 2020-09-09 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden påverkar riksintresset på platsen men bedöms inte påtagligt 
skada detsamma. 

Tidigare har nämnden avslagit en ansökan med en placering på fastigheten Vi 3:16 
strax öster om bilverkstaden. Bland inkomna synpunkter framfördes då att en lämp-
ligare placering vore i närheten av den befintliga masten väster om väg 136. 

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

Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygg-
lov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar 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 
 2020-12-03 230   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 230 Dnr B 2020-000748 BN 
 
BN 2020/748 PERSNÄS 10:1 Bygglov för nybyggnad av mast samt tre 
teknikbodar 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  förslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja ansökan om bygglov för nybygg-

nad av ett 42 meter högt torn och tre teknikbodar á 5,4 m² 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tre teknikbo-
dar á 5,4 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30 

N 6326344 
 E 
172764 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. 

Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obru-
ten kust och rörligt friluftsliv. 

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Eon, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). 

2020-11-14 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev. 

2020-11-26 inkom trafikverket med remissvar utan erinran. 

Luftfartsverket har till dagens sammanträde inte inkommit med remissvar  

Försvarsmakten har till dagens sammanträde inte inkommit med remissvar  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
Förteckning, 2020-11-18 
Karta, 2020-08-06 
Ansökan bygglov, 2020-08-06 
Situationsplan, 2020-08-06 
Ritning, 2020-08-06 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 230   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ritning, 2020-08-06 
Förslag till kontrollplan, 2020-08-06 
Bilaga, Riktlinjer för etablering av antenner och master 2020-11-27 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden bedöms inte påverka riksintresset på platsen. 

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

Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL 

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

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 
 2020-12-03 231   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 231 Dnr B 2020-001129 BN 
 
BN 2020/1129 BYXELKROK 1:6 Bygglov för ändrad användning av re-
staurang 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för ändring av restaurang 

till två lägenheter. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för ombyggnad samt ändrad användning av restaurang till 
lägenheter.  

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 151. 

Den tänkta åtgärden strider mot detaljplanen avseende användningssätt. Fastighe-
ten Byxelkrok 1:6 benämns i planen som handelsändamål (hotell-restaurang). Sökt 
åtgärd avser bostadsändamål. Ombyggnaden av restaurangen till lägenheter skul-
le medföra att ingen del av byggnaden längre används för det ändamål som anges 
i planen. Den ändring ansökan avser kan därför inte rymmas inom begreppet "liten 
avvikelse". 

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-11-10 inkom 
sökanden med yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Sökande skriver att det bedrivits uthyrning av lägenheter till turister sedan byggna-
den uppfördes sent 1970-tal. Trots att fastigheten ägs av en bostadsrättsförening 
menar sökande att det även fortsatt kommer bedrivas uthyrning som kan likställas 
med hotellverksamhet, då 13 av 18 lägenheter hyrs ut, bland annat till turister via 
ett företag. 

Sökande påpekar också att bygglov beviljades för att bygga om en del av rastau-
rangen till lägenhet 2019. 

Vidare skriver sökande att det varit svårt att driva en lönsam restaurangverksamhet 
i den lokal de nu ämnar omvandla till lägenheter och det har därför varit svårt att 
hyra ut den. Sedan 2016 har innehavandet av lokalen varit en förlustaffär för det 
företag, tillika sökande, som äger den. En omvandling till uthyrningslägenheter 
skulle istället ge intäkter och vara en långsiktig lösning. 

På hemsidan för det företag sökande refererar till som det lägenheterna hyrs ut via 
står följande ”Uthyrningsservice finns på plats under sommaren vilket gör att du på 
ett enkelt sätt kan hyra ut din lägenhet när du inte själv nyttjar den”. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2020-12-03 231   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-26 
Yttrande, 2020-11-10 
Situationsplan, 2020-10-22 
Planritning, 2020-10-22 
Planritning, 2020-10-22 
Fasadritning, 2020-10-22 
Ansökan bygglov, 2020-10-22 

Bedömning 
Bostadsrätterna på fastigheten Byxelkrok 1:6 ägs av privatpersoner. Att de under 
en del av året har möjlighet att hyra ut sina lägenheter via ett företag är inte att lik-
ställa med hotellverksamhet varför användningen kan inte bedömas vara handels-
ändamål.  

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

Den ansökta åtgärden är inte förenlig med detaljplanens syfte och strider mot de-
taljplanens bestämmelser avseende 

-användningssätt, bostadsändamål mot gällande handelsändamål 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 

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

Ytterligare två bostäder tillgodoser inte något allmänt angeläget intresse. Då an-
vändningen handelsändamål helt går om intet kan åtgärden inte heller bedömas 
vara ett komplement till den användning som anges i planen. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar avslag för bygg-
lov. 

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 
 2020-12-03 232   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 232 Dnr B 2020-000802 BN 
 
BN 2020/802 STILLEBENET 1 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av ga-

rage med 76 m² byggnadsarea. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage 0,75 m från fastighetsgräns. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 296. 

Enligt detaljplanen ska uthus placeras minst 2 m från fastighetsgräns. Med berörd 
grannes medgivande finns möjlighet att placera uthus i fastighetsgräns. 

Åtgärden skulle enligt ansökan placeras 0,75 meter från fastighetsgräns mot mark 
som i detaljplanen är betecknad som allmän gång- och cykelväg och ägs av kom-
munen. För sådan allmän platsmark finns ingen som kan ge grannmedgivande. 

En begäran om yttrande har skickats till sökande 2020-09-09 med förvaltningens 
förslag till beslut. 

Sökande har 2020-10-09 inkommit med ett yttrande där han menar att rättsfallet 
som hänvisas till i begäran om yttrande gäller en icke bygglovspliktig byggnad och 
därför inte borde appliceras här. Sökande hänvisar även till ett annat bygglov från 
2006 där ett grannmedgivande har getts från kommunalrådet.  

En internremiss skickades 2020-10-12 till Mark- och exploatering på Tillväxtenhe-
ten. 

2020-10-14 inkom ett yttrande från Mark- och exploatering som framför trafikfara till 
intilliggande GC-väg samt risk för snöras och försvårande av snöröjning under vin-
terhalvåret i och med byggnadens placering. 

Det inkomna yttrandet har kommunicerats med sökanden.  

Sökanden har 2020-11-15 inkommit med ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 
Sökande ifrågasätter yttrandet utifrån de förvaltningsrättsliga principerna om likstäl-
lighet samt att ett gynnande beslut inte får ändras till enskilds förfång. Vidare disku-
teras att andra fastighetsägare har fått bygga lika nära eller närmare den aktuella 
GC-vägen. Han tar även upp att han fått ett grannmedgivande från ett före detta 
kommunalråd i ett tidigare beslut. Angående snöras framförs att byggnaden ligger 
75 cm från fastighetsgräns men 160 cm från vägbana och att byggnaden har ett 
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taköverhäng på 40 cm. Sökande framför att om kommunen så önskar skulle snö-
rasskydd kunna monteras.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-26 
Yttrande, 2020-11-16 
Meddelanden, 2020-10-14 
Yttrande, 2020-10-09 
Ansökan bygglov, 2020-08-22 
Situationsplan, 2020-08-22 
Fasadritning, 2020-08-22 

Bedömning 
Det grannmedgivande som sökande refererar till gällde en annan ansökan än den-
na och var en del i det beviljade bygglovsbeslut som sökande fick 2006-05-05, det 
lovet gick ut 2011-05-05.  

I en dom från Mark och miljööverdomstolen, 2013-06-07 mål nr P 105-13, konsta-
terar man att för en väg eller en gata som är allmän plats i detaljplan kan ingen 
lämna medgivande. Det beror på att det enligt domstolen inte finns någon som kan 
representera alla som har ett berättigat intresse av att använda en väg eller en ga-
ta. Detta gäller oberoende av vem som äger marken och oberoende av om marken 
är planlagd eller inte. 

Mark- och exploatering på Tillväxtenheten gör även bedömningen att placeringen 
av byggnaden inte kan anses lämplig. 

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

Den strider mot detaljplanens bestämmelser avseende 

- avstånd till tomtgräns 0,75 m mot gällande 2 m, 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar avslag bygglov 
för nybyggnad av garage med 76 m² byggnadsarea. 

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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§ 233 Dnr B 2020-000418 BN 
 
BN 2020/418 KOLSTAD 10:113 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fri-

tidshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

Mats Pettersson är anmäld som kontrollansvarig. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 83. 

På fastigheten har år 2010 beviljats bygglov för gäststuga 31,6 m² samt rivningslov 
för dåvarande huvudbyggnad som var fuktskadad. I den ansökan framgick avsikten 
att inkomma med en ny ansökan för att uppföra en ny huvudbyggnad när rivningen 
var klar.  

Inom aktuell detaljplan har avvikelse avseende antal byggnader per fastighet tidi-
gare godtagits. 

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

- antal byggnader på tomten, 2 st mot gällande max 1, 

- på tomten sammantagen byggnadsarea om 108,7 m² mot gällande max 100 m², 

- byggnadshöjd 3,2 m mot gällande 3 m. (Byggnadshöjden var när ansökan inkom 
3,7 m men ändrades till 3,2 efter kommunicering av grannnyttrandena.) 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit från ägarna till fastigheterna Kolstad 10:42, 
Kolstad 10:114 och Kolstad 10:43.  

Ägaren till fastigheterna Kolstad 10:42 och Kolstad 10:114 skriver i sitt yttrande att 
hon motsätter sig beviljandet av bygglov då åtgärden strider mot plan avseende 
maximal byggnadsarea, antal byggnader på tomten, högsta byggnadshöjd, maxi-
malt en våning samt att vind inte får inredas. 

Ägarna till fastigheten Kolstad 10:43 framför i sitt yttrande att sökande vill bygga ett 
hus med inredd andra våning, balkong och hel fönstergavel mot norr. De tror också 
att byggnaden blir för hög då den byggs på befintlig grund. De menar därför att 
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byggnaden strider mot gällande plan avseende att vind icke får inredas samt för 
hög byggnadshöjd.  

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden tillsammans med förvalt-
ningens förslag till beslut 2020-10-26.  

2020-11-16 inkom sökande med ett yttrande samt ändring i delar av sin ansökan till 
en byggnadshöjd på 3,2 m jämfört med tidigare 3,7 m.  

Efter ändring har förvaltningens förslag till beslut inte kommunicerats.  

I sitt yttrande hänvisar sökande till bygglovet/rivningslovet från 2010 för gäststugan 
och den gamla fuktskadade huvudbyggnaden och anser att det gamla lovet redan 
har prövat två byggnader på fastigheten då gäststugan beviljades och det framförts 
i ansökan att avsikten var att ersätta den gamla huvudbyggnaden med en ny. De 
konstaterar även att flera tomter i omgivningen har fler än en byggnad. 

Avseende byggnadshöjden hänvisar sökande till en bild på den gamla byggnaden 
som nu rivits, där det framgår att den byggnaden bör ha varit ca 3,3 m hög till tak-
fot. Vidare diskuteras Boverkets byggregler (BBR) som anger att takhöjd ska vara 
minst 2,4 m i utrymmen som används mer än tillfälligt. Sökande menar att de skulle 
behöva göra avsteg från BBR för att komma ner i detaljplanens bestämmelser om 
en byggnadshöjd på 3 m. De har nu sänkt byggnadens höjd till 3,2 m. 

Vidare skriver sökande angående byggnadsarean att avvikelsen på 8,7 m² är ringa 
och att de inte anser att den påverkar områdets karaktär. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-25 
Fasadritning, 2020-11-16 
Fasadritning, 2020-11-16 
Yttrande, 2020-11-16 
Planritning, 2020-11-16 
Fasadritning, 2020-11-16 
Situationsplan, 2020-09-15 
Ansökan bygglov, 2020-04-29 

Bedömning 
Enligt PBF 1 kap 4 § ska en vind anses vara en våning endast om ett bostadsrum 
eller arbetslokal kan inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 m hög-
re än nivån för vindsbjälklagets översida. 

I detta fall överstiger måttet från vindsbjälklagets översida inte 0,7 m och vinden 
kan inte betraktas som en våning. 

Vinden är i de ansökta handlingarna redovisad som oinredd utan trappa. 
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Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 30 
§ plan- och bygglagen (PBL). 

Förvaltningen anser vidare att åtgärden inte bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 
31 b § plan- och bygglagen (PBL). Avvikelserna är sammantaget för många för att 
förvaltningen ska kunna tolka det som en liten avvikelse. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Ordförande påpekar att 
man bör ta hänsyn till likabehandlings principen samt att planen är från 50-talet och 
hur området har utvecklats över tid.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 234 Dnr B 2020-000910 BN 
 
BN 2020/910 KARÅS 1:14 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  ärendet får tas upp på miljö- och byggnadsnämndens möte 2020-12-17. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

Kurt Grennborg är anmäld som kontrollansvarig. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 86. 

Enligt gällande detaljplan får byggnad icke upptaga större areal än 100 m², den 
maximala byggnadshöjden får uppgå till högst 3 m och på tomtplatsen får endast 
en byggnad uppföras. 

På tomten finns idag en huvudbyggnad om 53 m² samt en friggebod om 10 m². För 
huvudbyggnaden finns ett beslut om rivningslov från 2020-11-11. 

Sökt åtgärd har en byggnadsarea om 125 m² och byggnadshöjden uppgår till 3,2 
m. 

Ärendet är ute på grannhörande enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga 
negativa yttranden har vid dagens möte inkommit. Grannarna har till och med 
2020-12-14 på sig att inkomma med yttranden. 

Förvaltningen kommer att föreslå avslag för bygglov för nybyggnad av bostadshus 
med125 m² byggnadsarea. Sökanden har ej kommunicerats förvaltningens förslag 
till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-12-03 

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 detalj-
planens bestämmelser avseende 

- byggnadsarea 125 m² mot gällande max 100 m², 

- byggnadshöjd 3,2 m mot gällande 3 m. 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
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Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och byggla-
gen (PBL). Avvikelserna är sammantaget för många för att förvaltningen ska kunna 
tolka det som en liten avvikelse. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Ärendet är ett informa-
tionsärende på dagens sammanträde och miljö- och byggnadsnämndens arbetskott 
godkänner att ärendet tas med till nämndens möte den 17/12,  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsämnden 
______________
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§ 235 Dnr B 2020-001072 BN 
 
BN 2020/1072 BÖDA-TORP 17:40 Bygglov för nybyggnad av skärmtak 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av 

skärmtak 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av skärmtak. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 152. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Inga ne-
gativa yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-24 
Sektionsritning, 2020-10-13 
Ansökan bygglov, 2020-10-13 
Planritning, 2020-10-13 
Fasadritning, 2020-10-13 
Fasadritning, 2020-10-13 
Situationsplan, 2020-10-13 

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

- byggnadsarean 119,5 m² mot gällande max 100 m², 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov för nybyggnad av skärmtak.  

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

Beslut skickas till 
Här skriver du vilka instanser beslutet ska vidare till och vilka som ska delges be-
slutet när det är fattat. 
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______________
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§ 236 Dnr B 2020-000864 BN 
 
BN 2020/864 SOLBERGA 3:83 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att besluta i ärendet 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 

Del av garage på 27 m2 rivs för att frigöra byggrätt. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 114. 

Bygglov finns för mindre tillbyggnad på 20 m2 från 2009 som godkändes. Sökande 
har sökt för tillbyggnad även 2007 och 2018 men dessa upphävdes/avslogs. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. Sökanden vidhåller 
sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-11-27 
Fasadritning, 2020-10-14 
Fasadritning, 2020-10-14 
Fasadritning, 2020-10-14 
Fasadritning, 2020-10-14 
Ritning, 2020-10-14 
Sektionsritning, 2020-09-11 
Planritning, 2020-09-11 
Situationsplan, 2020-09-03 
Ansökan bygglov, 2020-09-03 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen 
(PBL). 

Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 
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- åtgärden strider mot plan avseende mark som inte får bebyggas, då tillbyggnad 
till en liten del placeras på prickmark. 

- åtgärden strider mot plan avseende avstånd till tomtgräns 1 m mot gällande 4.5 m 

- åtgärden strider mot plan avseende byggnadsarean BYA 161 m² mot gällande 
max 100 m² 

Avvikelsen angående byggnadsarea bedöms inte som en liten avvikelse. 

Placering delvis på prickmark är så liten del så den kan godtas som en liten avvi-
kelse. 

Men sammantaget bedöms avvikelserna inte som en liten avvikelse. 

Även om det i planbestämmelserna finns en undantagsregel som säger att: ”Beträf-
fande tomtplats med hänsyn till tomtplatsens storlek, befintlig bebyggelse eller and-
ra omständigheter prövas lämplig för utökad byggnadsrätt, kan undantag från antal 
byggnader och byggrätt i angivna föreskrifter medgivas”, bedömer inte förvaltning-
en att undantagsregeln är tillämplig i detta ärende, då den syftar till utökad byggrätt 
då tomterna är avsevärt större än genomsnittet i området. 

Fastigheten i det aktuella ärendet är, för området, av genomsnittlig storlek. 

Del av garage ska rivas för att frigöra byggrätt på fastigheten då den redan idag 
överskrider gällande plan då byggnadsarean på fastigheten är 140 m². Genom att 
riva del av garage/carport så blir total bebyggd yta på fastigheten 119 m² innan ny-
byggnation och 161 m2 efter byggnation. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Miljö-och byggnads-
nämndens arbetsutskott ställer sig positiva till överytan. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 237 Dnr - BN 
- 
Övriga frågor och information 
 

Dagens sammanträde 
SKR (Sveriges kommuner och Regioner) hade bjudit in till 2020 års webbsända pre-
sidiedagar den 30/11. Inbjudan kom med mycket kort varsel. 4 st ledamöter från mil-
jö- och byggnadsnämnden deltog. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott upp-
lever en stor besvikelse på upplägget. Det som var riktigt intressant kom på slutet 
samt att tyngdpunkten för presidiedagen inte låg på det som man ansåg var av vikt.  
Beslut: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ger nämndsekreteraren i upp-
drag att kontakta SKR.   

 
______________
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