
 

 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-20 

  
  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tid: Torsdag 6 december 2018, kl 9.00 

Plats: Stadshuset, KS-rummet, plan 3, Borgholm 

Lennart Bohlin (FÖL) 
ordförande 

Martina Ullfors 
sekreterare 

 Vid förhinder – meddela snarast din ersättare 

Utses att justera, förslag:  Sune Axelsson samt ersättare Iren Persson 

Förslag plats och tid för 
justeringen, förslag:  Stadshuset, Borgholm 2018-12-14 kl 13:30 

 
ÄRENDEN 
*= ärenden som inte är öppna för allmänheten Dnr 

1.  Godkännande av kallelse  - 

2.  Godkännande av dagordning - 

3.  Val av justerare - 

4.  Anmälan om jäv - 

5.  Redovisning av delegationsbeslut - 

6.  Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, 
meddelande 

- 

7.  Månadsuppföljning, oktober 2018 2018-00063 

8.  Information vattenvårdsprojekt (KB) - 

9.  Solberga 3:1, detaljplan för ny tomtmark (TN) S2015-000231 

10.  *Planprioriteringar, Djupvik, diskussion(MJ) S2018-000065 

11.  *Solberga 5:6, 5:14 mfl, ansökan om planbesked för tomtmark (ÅB) S2018-000534 

12.  *Kyrketorp 6:1, ansökan om planbesked (ÅB) S218-000590 

13.  *Strandbo 1, planbesked för att möjliggöra hotell och bostäder 
genom ombyggnation samt nybyggnation på fastigheterna (MJ) 

S2018-000524 

14.  *Djupvik 1:145, anmälan för nybyggnad av en gäststuga (EN) S2015-000093 

15.  *Högby-Sandby 4:67, förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall 
(EN) 

S2018-000668 

16.  *Hallnäs 10:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (EN) S2018-000537 

17.  *Bläsinge 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
(EN) 

S2018-000210 

18.  *Binnerbäck 2:4, förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus 
(EN) 

S2018-000660 



 
Datum 
2018-11-20 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

 
ÄRENDEN 
*= ärenden som inte är öppna för allmänheten Dnr 

19.  *Dödevi 8:23, förhandsbesked för nybyggnad av fem fritidshus (AH) S2018-000545 

20.  *Klinta 21:20, förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus 
(AH) 

S2018-000634 

21.  *Köpings Tall 4:28, förhandsbesked för nybyggnad av två 
bostadshus (UG) 

S2018-000542 

22.  *Kyrketorp 6:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus 
(UG) 

S2018-000468 

23.  *Dyestad 21:1, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (UG) S2018-000497 

24.  *Dalby 2:9, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (RW) S2017-000596 

25.  *Mellböda 24:1, förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus 
(RW) 

S2018-000469 

26.  *Rälla Tall 8:51, förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus 
(RW) 

S2018-000635 

27.  *Alvara 14:2, förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus (RW) S2018-000555 

28.  *Ranstad 3:32, bygglov för nybyggnad av gäststuga (RW) S2018-000636 

29.  *Stenninge 2:14, bygglov för ombyggnad av friggebod till 
komplementbyggnad (RW) 

S2018-000454 
 

30.  *Knisa 1:9, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och 
garage/carport (EN) 

S2018-000359 

31.  *Byrum S:1, bygglov för nybyggnad av sjöbod samt rivningslov 
(UG) 

S2018-000244 

32.  *Djupvik 1:2, Djupviks camping, strandskydd, (LH)  2018-001753 

33.  *Spjutterum 15:5, kommunicering ang åtgärd av spillvatten från 
lantbruk (ÅM och AS) 

2017-001038 

34.  *Information från förvaltningen - 

35.  *Övriga frågor och information 
• Inköp av läsplattor till politiker, Borgholms kommun  
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