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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 239

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 239 Dnr -

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden anser att kallelsen har 
gått ut i vederbörlig ordning och godkänner dagordning.

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

Dagens sammanträde
Ordförande meddelar aviserade ändringar i dagordningen och frågar om miljö- och 
byggnadsnämnden anser att kallelse har gått ut i vederbörlig ordning och godkänna 
dagordningen med aviserade ändringar.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 240

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240 Dnr -

Val av justeringsman och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnds arbetsutskott beslutar att jämte ordförande justera da-
gens protokoll väljs Lars Lindqvist (SD).

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

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att jämte ordföran-
de justera dagens protokoll välja Lars Lindqvist (SD).

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 241

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 241 Dnr -

Anmälan om jäv

Beslut
Till protokollet läggas att Stefan Bergman (FÖL) har anmält jäv i § 256.

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 före 
eller på sammanträdet.

Dagens sammanträde
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 242

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 242 Dnr -

Meddelanden till nämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning och genomgång av inkomna 
meddelanden och lägger den till handlingarna. (Bilaga 1).

Ärendebeskrivning
Förvaltningen överlämnar inkomna meddelanden och yttranden för nämndens kän-
nedom.

Beslutsunderlag
Meddelanden till nämnden Plan- och bygg 2019-12-11

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen 
och genomgång av inkomna meddelanden och lägga dem till handlingarna.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 243

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 Dnr - 

Rapportering av delegationsärenden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisning och genomgång av delega-
tionsärenden och lägger den till handlingarna (Bilaga 2).

Ärendebeskrivning
Enligt miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning ska alla delegationsbeslut 
enligt sagd ordning anmälas till nämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-09
Delegationslista oktober- november, Miljöenheten 2019-12-11
Delegationslista oktober-november, Plan och byggenheten 2019-12-11

Dagens sammanträde
Ordförande från om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen och 
genomgången av delegationsärenden och kan lägga den till handlingarna.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 244

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 244 Dnr 2019-000248

Månadsuppföljning, November, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tackar för information och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och 
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för till-
syn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många 
kommunala verksamheter.

Miljö- och byggnadsnämnden visar för november månad en budgetavvikelse om -84 
tkr. Denna härleds till deltagande i utbildning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-11

Ekonomisk uppföljning november (Miljö- och byggnadsnämnden)

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om nämnden anser att den kan lägga månadsuppföljningen till 
handlingarna och finner det så. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 245

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245 Dnr 2018-001860

Anmärkning av saknat nätpublicering av mötestider

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Ersättare till miljö- och byggnadsnämnden Torbjörn Jerlerup (S) har uppmärksam-
mat den administrativa enheten att miljö- och byggnadsnämndens beslut om nya 
mötestider och datum från oktober och november 2019 inte publicerats på korrekt 
sätt på kommunens hemsida, vilket har försvårat för ledamöter och allmänhet att 
korrekt informera sig om när miljö- och byggnadsnämnden har sina sammanträden. 

Detta har rättats till och den miljö- och byggnadsnämnden har, på uppmaning från 
ordförande, antagit nya rutiner vad gäller hur ledamöter informeras om nya mötesti-
der. Från och med nu ska alla ordinarie ledamöter och ersättare till miljö- och bygg-
nadsnämnden informeras via e-post när nämnden ändrar eller bestämer nya mötes-
tider.

Dagens sammanträde
Ordförande informerar om ärendet och om de nya rutinerna för informerande av nya 
eller ändrade mötestider.

Ordförander frågar om miljö- och byggnadsnämnden anser informationen mottagen.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 246

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 246 Dnr -

För kännedom för nämnden, Energi- och klimatstrategi

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser informationen som mottagen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat över ett beslutat om en ny energi- och klimatstrategi 
till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Beslut MBN AU 2019-12-05 § 163 För kännedom för nämnden  Energi- och kli-
matstrategi

Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 220 Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi för Borgholms kommun 

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om informationen kan anses mottagen och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden finner anser det. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 247

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 247 Dnr 2019-001547

Verksamhetsplanering

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna aktiviteter i verksamhetsplanen för år 2020.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun använder Stratsys för sin verksamhetsplanering. Planeringen 
utgår från tre övergripande perspektiv; medborgare, organisation och hållbarhet un-
der vilka kommunfullmäktige har satt olika mål för kommunens verksamhet. Miljö- 
och byggnadsnämnden har formulerat mål för sin verksamhet som är kopplade till 
kommunfullmäktiges mål. För att målen ska nås planerar enheterna in olika aktivite-
ter som ska genomföras under året med syfte att det planerade arbetet ska bidra till 
att nämndens mål uppfylls.

Beslutsunderlag
Beslut MBN AU 2019-12-05 § 162 Verksamhetsplanering

Tjänsteskrivelse 2019-12-02

Utdrag ur Stratsys

Bedömning
Miljöenheten har diskuterat föreslagna aktiviteter och bedömer detta arbete bidrar till 
att nämndens mål kan uppfyllas.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att godkänna före-
slagna aktiviteter i verksamhetsplanen för år 2020.

Ordförande finnar att det bara finns ett förslag till beslut. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 248

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 248 Dnr 2019-001786

Uppdaterad delegationsordning inom livsmedelsområdet

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden anser informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som tidigare gick under namnet Sveriges 
Kommuner och Landsting, har i ett utskick informerat miljö- och byggnadsnämnden 
om ändringar i styrande förordning gällande delegationsbuslut i ärenden gällande 
livsmedelskontroll. 

Miljöenheten anser att den delegationslista som antogs i september 2019 av miljö- 
och byggnadsnämnden redan tagit hänsyn till ändringarna. 

Beslutsunderlag
Kommentarer till ändringar i delegationsordning - SKR

Exempel på delegationsordning livsmedel - SKR

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om informationen kan anses mottagen och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden finner anser det. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 249

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249 Dnr 2019-001785
Val av dataskyddsombud för miljö- och byggnadsnämnden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun (organisationsnummer 212000-

0704) till dataskyddsombud.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun och dess nämnder och bolag måste enligt dataskyddsförord-
ningen ha ett dataskyddsombud. Fram till 2019-12-31 är Therese Jigsved, Sydarki-
vera dataskyddsombud. Avtalet med Sydarkivera om tjänsten dataskyddsombud har 
sagts upp per 2019-12-31. Istället tecknas avtal om tjänsten som dataskyddsombud 
med Mörbylånga kommun. Avsikten är att Ulf Gustavsson, anställd på Mörbylånga 
kommun, från 2020-01-01 kommer att vara dataskyddsombud för samtliga nämnder 
och bolag i Borgholms kommun. 

Dagens sammanträde
Ordförande fråga om miljö- och byggnadsnämnden kan utse Ulf Gustavsson, Mör-
bylånga kommun (organisationsnummer 212000-0704) till dataskyddsombud.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Mörbylånga kommun för kännedom

______________
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 Sammanträdesprotokoll 

 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 

 2019-12-18 250   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 250 Dnr 2019-001482 
 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679, utdö-
mande av miljösanktionsavgift 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  besluta att Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 ska be-
tala miljösanktionsavgift på 10 000 kr med anledning av att ha utfört yrkes-
mässig spridning av bekämpningsmedel utan tillstånd. 

Betalning skall ske senast 30 dagar efter mottagandet av beslut och enligt betal-
ningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. 

Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. 
Detta betyder att beloppet förfaller till betalning detta datum även om det överkla-
gas. 

Ärendebeskrivning 

Miljöenheten fick 2019-10-10 in ett anonymt klagomål per telefon gällande miss-
tanke om otillåten användning av kemiska bekämpningsmedel inom Löttorps vatten-
skyddsområde. Enligt anmälaren såg åkrarna på höger sida om vägen utmed Vik-
sjögatan ut att vara totalbekämpade och nervissnade (se bifogad karta), och und-
rade vidare om denna hantering var tillåten i ett vattenskyddsområde.  

Eftersom kemisk bekämpning utan giltigt tillstånd kan leda till miljösanktionsavgift 
och åtalsanmälan informerades Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om att 
misstanke fanns att otillåten spridning av bekämpningsmedel skett på ovan rubrice-
rade fastighet.  

Miljöenheten åkte dagen efter, 2019-10-11, ut till platsen och kunde då se tydliga 
tecken på att åkrarna besprutats med bekämpningsmedel, vilket också syns på fo-
ton som togs vid inspektionstillfället. Fotodokumentation bifogades kommunicering 
med förslag till beslut. 

För yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsom-
råde krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Handlingen gallrad enl OSL 

(2009:400) och GDPR EU 2016/679 har inte tillstånd till kemisk bekämpning i vatten-
skyddsområde, vilket påtalades i en kommunicering som miljöenheten skickade ut 
2018-05-25. I utskicket står att dåvarande tillstånd för kemisk bekämpning löpt ut, att 
ny ansökan behövde göras, samt att förbud för spridning av bekämpningsmedel i 
vattenskyddsområdet råder fram till dess att vederbörande erhållit nytt tillstånd från 
den kommunala nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   2019-12-05 

Protokoll § 205 MBN, 2019-10-24 



 Sammanträdesprotokoll 

 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 

 2019-12-18 250   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Användning av kemiska bekämpningsmedel ska ske på sådant sätt att människor 
och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte 
försämras. 

Om användning av kemiska bekämpningsmedel sker utan tillstånd av den kommu-
nala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 

En miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelse inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Lagstöd 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 8 kap10 § 

Konsekvensanalys 

Fastigheten Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 ligger i Löt-
torps vattenskyddsområde, vilket omfattas av hela Hornsjöns avrinningsområde. 
Hornsjön är Ölands enda egentliga sjö som försörjer stora delar av norra Öland med 
dricksvatten. 

Dagens sammanträde 

Tomas Zander (C) yrkar att besluta att Andreas Sjögren (19740513-2957) ska betala 
miljösanktionsavgift på 10 000 kr med anledning av att ha utfört yrkesmässig sprid-
ning av bekämpningsmedel utan tillstånd. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till 
Beslutet delges 
 
______________ 



Sammanträdesprotokoll 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 

2019-12-18 250 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 250 Dnr 2019-001482 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679, utdö-
mande av miljösanktionsavgift 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att besluta att Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 ska be-
tala miljösanktionsavgift på 10 000 kr med anledning av att ha utfört yrkes-
mässig spridning av bekämpningsmedel utan tillstånd. 

Betalning skall ske senast 30 dagar efter mottagandet av beslut och enligt betal-
ningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt. 

Efter sista betalningsdagen får beslutet verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. 
Detta betyder att beloppet förfaller till betalning detta datum även om det överkla-
gas. 

Ärendebeskrivning 

Miljöenheten fick 2019-10-10 in ett anonymt klagomål per telefon gällande miss-
tanke om otillåten användning av kemiska bekämpningsmedel inom Löttorps vatten-
skyddsområde. Enligt anmälaren såg åkrarna på höger sida om vägen utmed Vik-
sjögatan ut att vara totalbekämpade och nervissnade (se bifogad karta), och und-
rade vidare om denna hantering var tillåten i ett vattenskyddsområde.  

Eftersom kemisk bekämpning utan giltigt tillstånd kan leda till miljösanktionsavgift 
och åtalsanmälan informerades Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om att 
misstanke fanns att otillåten spridning av bekämpningsmedel skett på ovan rubrice-
rade fastighet.  

Miljöenheten åkte dagen efter, 2019-10-11, ut till platsen och kunde då se tydliga 
tecken på att åkrarna besprutats med bekämpningsmedel, vilket också syns på fo-
ton som togs vid inspektionstillfället. Fotodokumentation bifogades kommunicering 
med förslag till beslut. 

För yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsom-
råde krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden. Handlingen gallrad enl OSL 

(2009:400) och GDPR EU 2016/679 har inte tillstånd till kemisk bekämpning i vatten-
skyddsområde, vilket påtalades i en kommunicering som miljöenheten skickade ut 
2018-05-25. I utskicket står att dåvarande tillstånd för kemisk bekämpning löpt ut, att 
ny ansökan behövde göras, samt att förbud för spridning av bekämpningsmedel i 
vattenskyddsområdet råder fram till dess att vederbörande erhållit nytt tillstånd från 
den kommunala nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2019-12-05 

Protokoll § 205 MBN, 2019-10-24 



Sammanträdesprotokoll 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 

2019-12-18 250 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bedömning 

Användning av kemiska bekämpningsmedel ska ske på sådant sätt att människor 
och människors egendom inte skadas och att kvaliteten hos yt- och grundvatten inte 
försämras. 

Om användning av kemiska bekämpningsmedel sker utan tillstånd av den kommu-
nala nämnden ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. 

En miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelse inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. 

Lagstöd 

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 8 kap10 § 

Konsekvensanalys 

Fastigheten Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 ligger i Löt-
torps vattenskyddsområde, vilket omfattas av hela Hornsjöns avrinningsområde. 
Hornsjön är Ölands enda egentliga sjö som försörjer stora delar av norra Öland med 
dricksvatten. 

Dagens sammanträde 

Tomas Zander (C) yrkar att besluta att Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och 
GDPR EU 2016/679 ska betala miljösanktionsavgift på 10 000 kr med anledning av 

att ha utfört yrkesmässig sprid-ning av bekämpningsmedel utan tillstånd. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till 
Beslutet delges 

______________ 
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§ 252 Dnr 77 2019-00169 
 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679, erinran 
om alkoholservering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  lämna erinran till Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ärendebeskrivning 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 har meddelats tillstånd 

att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid Handlingen gallrad enligt OSL 

2009:400 och GDPR EU 2016/679. Miljö och byggnadsnämnden har på nedan angivna 

skäl fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 

reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, 

varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 ligger i direkt anslutning 

invid Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. Restaurangen är 

en säsongsöppen verksamhet med sin servering utomhus. 

I den årliga inre tillsynen granskas ekonomi samt belastningsregistret för att i enlig-

het med alkohollagen 9 kap. 2§. Av utredningen gällande det ekonomiska framkom 

fyra stycken betalningsuppmaningar under 2019. Av vandelsprövningen framkom 

dom mot en av ägarna. Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 

är delägare till 50 % och har följande en godkänd dom 2019-07-16 för rattfylleri ut-

färdad av Kalmar åklagare. 

Utredningen har kommunicerat verksamheten 2019-11-14. Utredningen har varit i 

kontakt med Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 juridiska 

ombud 2019-11-18 via telefon. Remissvar har kommit in 2019-10-29 från polisen 

och Skatteverket. 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN AU 2019-12-05 § 165 Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR 

EU 2016/679 erinran om alkoholservering 

Tjänsteskrivelse   2019-11-28 

Bilaga 1  

Bilaga 2 

Bedömning 

Av utredningen framkommer uppgifter som föranleder åtgärd med en erinran. Ytt-

randet ifrån skattemyndigheten ligger som grund för övervägandet med erinran som 

åtgärd 
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Lagstöd 

Alkohollagen 9 kap. 17 § 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att lämna en erin-
ran till Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till 
Beslutet delges 

 
______________ 
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§ 253 Dnr 77 2019-00126 
 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679, erinran 
om alkoholservering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  lämna erinran till Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ärendebeskrivning 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 har meddelats tillstånd 

att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid Handlingen gallrad enligt OSL 

2009:400 och GDPR EU 2016/679. Miljö och byggnadsnämnden har på nedan angivna 

skäl fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 

reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, 

varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.   

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 ligger Handlingen gallrad 

enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 och bedrivs under högsäsong. Restau-

rangen har varit i drift ett antal år men av nuvarande verksamhetsutövare sedan 

2018. 

I den årliga inre tillsynen granskas ekonomi samt belastningsregistret för att i enlig-

het med alkohollagen 9 kap. 2§ att förutsättningarna för tillstånd fortfarande förelig-

ger och är uppfyllda. Den 21 augusti gjordes prov köp av skatteverket på restau-

rangen. De fyra tjänstemännen betalade sin mat på olika sätt dels genom swish 

samt kontant betalning. Vid samtliga fyra tillfällen erbjöds kvitto vilket de tackade nej 

till, men inget av köpen registrerades i kassorna. 

Kommunicering till tillståndshavaren 2019-11-11 av det som framkommit har förts 

och svar inkommit ifrån tillståndshavaren 2019-11-22 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN AU 2019-12-05 § 166 Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR 

EU 2016/679 erinran om alkoholservering 

Tjänsteskrivelse   2019-11-28 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bedömning 

Av utredningen framkommer uppgifter som föranleder åtgärd med en erinran. Ytt-

randet ifrån skattemyndigheten ligger som grund för beslutet. Av beslutet som skat-

teverket fattat framkommer det att verksamheten inte har inkommit till skatteverket 

med några synpunkter angående detta. 



 Sammanträdesprotokoll 

 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 

 2019-12-18 253   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Lagstöd 

Alkohollagen 9 kap. 17 § 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att lämna erinran till 
Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.  

Skickas till 
Beslutet delges 
 
______________ 
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§ 254 Dnr 77 2019-00137 
 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679, erinran 
om alkoholservering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  lämna erinran till Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ärendebeskrivning 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 har meddelats tillstånd 

att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid Handlingen gallrad enligt OSL 

2009:400 och GDPR EU 2016/679. Miljö och byggnadsnämnden har på nedan angivna 

skäl fått anledning utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 

reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av ytterligare villkor, 

varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell.  

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 ligger på Handlingen gall-

rad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 camping och är en säsongsöppen re-

staurang. 

I den årliga inre tillsynen granskas ekonomi samt belastnings register för att i enlig-

het med alkohollagen 9 kap. 2 § att förutsättningarna för tillstånd fortfarande förelig-

ger och är uppfyllda. Det framkom vid skatteverkets remissvar att det finns åtta 

stycken betalningsuppmaningar mellan datum 2018-10-06 – 2019-10-05 samt en 

restförd skatteskuld hos Kronofogden på belopp 55514 kr i oktober 2019. 

Verksamheten kommunicerades om utredningen 2019-11-13 och verksamheten 

lämnade svar 2019-11-18. 

Tillståndshavaren kommunicerades om utredningen 2019-11-13 och Tillståndshava-

ren lämnade svar 2019-11-18. Tillståndshavaren har kommit med med förklaring 

över det inträffade i sitt svar. 

2019-10-28 inkom skatteverket med remissvar med betalningsuppmaningar och 

restförd skatteskuld och 2019-10-29 kom remissvar om vandelsprövning utan något 

att erinra. 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN AU 2019-12-05 § 167 Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR 

EU 2016/679 erinran om alkoholservering 

Tjänsteskrivelse   2019-11-28 

Bilaga 1 

Bilaga 2 
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Bedömning 

Av utredningen framkommer uppgifter som föranleder åtgärd med en erinran. Ytt-

randet ifrån skattemyndigheten ligger som grund för övervägandet med erinran som 

åtgärd 

Lagstöd 

Alkohollagen 9 kap. 17 § 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att lämna erinran till 
Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Skickas till 
Beslutet delges 
 
______________ 
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§ 255 Dnr 2019/679 BN

Strandbo 1 (Villagatan 4), Planprogram

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna planprogrammet med tillhörande handlingar för samråd.

Ärendebeskrivning
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en utbyggnad av Strand Hotell i Borg-
holm med lägenheter för bostäder och hotell på det som idag är parkering.
Gällande detaljplan anger parkering på platsen och i övrigt handelsändamål och inte 
bostäder.
En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är 
att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Beslut MBN AU § 170 2019-12-05
Planprogram för Strandbo 1 mfl
Tjänsteskrivelse 2019-12-02

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att godkänna planprogrammet med tillhörande handlingar 
för samråd.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Sökande
Plan- och byggenheten

______________
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§ 256 Dnr 2019/60 BN 
 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679, Sankt-
ionsavgift 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  ta ut byggsanktionsavgift med 26 040 kr av lagfaren ägare till fastigheten 
ärendet gäller. 

Ärendebeskrivning 

Plan- och byggenheten har i samband med arbetsplatsbesök 2019-10-23 uppmärk-
sammats om att åtgärder utförts på fastigheten Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) 

och GDPR EU 2016/679 som kräver lov och inte stämmer överens med beviljat bygg-
lov. Ansökan om bygglov för denna utökning av byggnadsarean saknas. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov/anmälan för nybyggnad, tillbyggnad 
eller väsentlig ändring av en byggnad. 

Byggherren har via protokoll från arbetsplatsbesöket givits möjlighet att senast 
2019-11-25 inkomma med en skriftlig förklaring till vad som har skett. 

En skriftlig förklaring har via e-post inkommit 2019-10-24. 

”Storleken var för att grejerna inte fick plats i badrummet med dusch och 2st. pissoa-
rer och grävaren trodde att det inte skulle vara någon fara. Mindre avvikelse kallade 
han det ” 

I brev 2019-10-31 har byggherren uppmanats att senast 2019-12-16 söka nytt bygg-
lov med ritningar som redovisar samtliga ändringar som har gjorts i förhållande till 
lämnat bygglov. Med brevet har även beräkning av byggsanktionsavgift skickats 
med som bilaga. 

Ny ansökan om bygglov har inkommit 2019-11-27. Beslut om bygglov hanteras i se-
parat ärende B 2019-000937 

Beslutsunderlag 

Beslut MBN AU § 169 2019-12-05 

Tjänsteskrivelse   2019-12-03 

Bilaga   2019-10-31 

Brev    2019-10-31 

Protokoll arbetsplatsbesök  2019-10-23 

Beslut – Bygglov   2019-02-26 

Bedömning 

Enligt 11 kap 5 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning 
att anta att någon inte har följt lagen.  
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Enligt 11 kap 17§ PBL gäller om en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov 
har vidtagits utan lov, ska miljö- och byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastig-
hetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om 
det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden. 

Enligt 11 kap 51 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsav-
gift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL. 

Beräkning av byggsanktionsavgift enligt Boverkets beräkningsguide redovisas i bi-
laga. 

Dagens sammanträde 

Stefan Bergman (FÖL) har meddelat jäv och deltar inte i beredning eller beslut i 
ärendet. 

Beslutsordning 

Marie-Helen Ståhl (S) yrkar att ta ut byggsanktionsavgift med 26 040 kr av lagfaren 
ägare till fastigheten ärendet gäller. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.   

Skickas till 
Beslutet delges 
 
______________ 
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§ 257 Dnr 2019/348 BN

Binnerbäck 2:29>3, Förhandsbesked nybyggnad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Ansökan avsåg först två hus placerade utmed Hornsjögatan i öst-västlig riktning, 
den har senare ändrats så att husen är placerade i nord-sydlig riktning i skiftets 
västra del.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Området ligger inom område för ytvattenskydd.
Området ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten och av-
lopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund.
Området omfattas endast av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Den södra tilltänkta tomtplatsen ingår delvis i jordbruksverkets ängs- och betesmar-
kinventering.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Beslut MBN AU § 171 2019-12-05 
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Situationsplan 2019-10-07
Meddelandebrev 2019-10-07
Ansökan förhandsbesked 2019-05-06

Bedömning
Med den ändring som har gjorts kan den öppning som finns väster om fastigheterna 
Binnerbäck 2:32 och 2:33, som är viktig för områdets karaktär, bevaras.
Åtgärden bedöms inte påverka det generella riksintresset negativt, i detta fall över-
väger det enskilda intresset det allmänna.
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.
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Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.
Lagstöd
PBL 9 kap 17 §
PBL 9 kap 31 § 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två 
bostadshus.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Sökande 
Berörda
Post- och Inrikes Tidningar

______________
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§ 258 Dnr 2019/878 BN

Binnerbäck 2:29>2, Förhandsbesked nybyggnad fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus, villkorat
att befintliga VA-ledningar över den tilltänkta tomten skyddas i kommande lant-

mäteriförrättning.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Området ligger inom yttre skyddszon/ytvattentäkt. 
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Området omfattas endast av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB som anser att Binnerbäck 2:29 an-
slutningspunkt är i direkt anslutning till Binnerbäcksgatan, detta har accepteras av 
sökanden. En ny fastighet ska därför ha en egen anslutningspunkt på samma ställe.
Inga yttrande har kommit in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-02

Situationsplan 2019-11-19

Ansökan förhandsbesked 2019-11-06

Bedömning
Över den tilltänkta tomtplatsen går vatten och avloppsledningar som betjänar fastig-
hetens gårdscentra. Sökanden har visat att det går att placera en byggnad inom 
tomtplatsen som ligger utanför det område som behövs för att kunna bevara och un-
derhålla dessa ledningar. Vid en framtida lantmäteriförrättning är det lämpligt att lö-
sa frågan med ledningsrätt eller servitut.
Den aktuella markbiten ingår i jordbruksblock men är kanske inte brukningsvärd. 
Mark- och vattenområden ska ju enligt 2 kap. 2 § PBL användas för det ändamål 
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. I 
detta fall är nog marken mest lämplig för bostadsändamål
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 inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap MB.
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Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.
Lagstöd
PBL 9 kap 17 § 
PBL 9 kap 31 § 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
bostadshus, villkorat att befintliga VA-ledningar över den tilltänkta tomten skyddas i 
kommande lantmäteriförrättning.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Sökande
Berörda
Post- och Inrikes Tidningar

______________

30



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-18 259

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 259 Dnr 2018/667 BN

Norrböda 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus

Beslut
Ärendet utgår i vänta på ytterligar grannyttranden. 

______________
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§ 260 Dnr 2019/853 BN 
 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679, Åtgär-
der utförda utan anmälan Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten Handlingen gallrad enl 

OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679: 

1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 

ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-

en.  

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 

och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 

Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   2019-11-22 

Beslut – Slutbesked  2019-11-22 

Beslut – Startbesked  2019-11-22 

Planritning   2019-11-07 

Anmälan   2019-11-07 

Besiktningsprotokoll sotare  2019-10-23 

Bedömning 

Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en 

eldstad/rökkanal (6 kap 5 § PBF).  

En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 

Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsankt-

ionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-

ningen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. 
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Dagens sammanträde 

Marie-Helen Ståhl (S) yrkar att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren/na till fastig-
heten Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 med 4650 kr för 
att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut. 

Skickas till 
Beslutet delges 

 
______________ 
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§ 261 Dnr 2019/861 BN 
 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679, Åtgär-
der utförda utan anmälan Installation eldstad fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren/na till fastigheten Handlingen gallrad enl 

OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679: 

1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked, 

2. med 2325 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 

ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-

en.  

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 

och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 

Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägaren/na och informerat om nämn-

dens skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan 

startbesked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som 

olovligen har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra 

sig.  

En anmälan samt två yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  2019-11-29 

Yttrande 2   2019-11-15 

Beslut - Slutbesked  2019-11-14 

Beslut - Startbesked  2019-11-14 

Yttrande 1  2019-11-06 

Anmälan/Prestandadeklaration  2019-11-06 

Begäran om yttrande  2019-11-04 

Besiktningsprotokoll sotare  2019-11-04 

Bedömning 

Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en 

eldstad/rökkanal (6 kap 5 § PBF).  

En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
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Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsankt-

ionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-

ningen. 

Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning.  

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 

eller av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 

Tomas Zander (C) och Peder Svensson (C) yrkar att ta ut en byggsanktionsavgift av 
ägaren/na till fastigheten Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 
: 1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked; 2. 
med 2325 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked.
  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Skickas till 
Beslutet delges 

______________ 
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§ 262 Dnr 2019/670 BN

Solberga 3:74 (Ålfiskargatan 18), Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 32 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 114.

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och byggla-
gen (PBL).  Yttrandetiden går ut 2019-12-11.

Sökanden har kommunicerats om de avvikelser nämnden kommer ta ställning till 
men vidhåller sin ansökan, dock har ärendet reviderats från hur det ursprungligen 
såg ut så avvikelserna blivit färre och mindre.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivele 2019-11-29
Begäran om yttrande 2019-11-21
Situationsplan 2019-10-29
Reviderade fasadritningar 2019-10-24
Reviderade fasadritningar 2019-10-24
Reviderad sektionsritning 2019-10-24
Reviderad planritning 2019-10-24
Ansökan 2019-09-05

Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende

- byggnadsarean 123 m² mot gällande max 100 m²,

- byggnadshöjd 4 m mot gällande max 3 m. 

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.

Vad det gäller byggnadsarean så uppfyller åtgärden kraven enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (PBL) med stöd av detaljplanens undantagsbestämmelse.
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En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidi-
gare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 
kap 31 d § PBL.

Dagens sammanträde
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 32 
m² byggnadsarea.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Sökande
Berörda
Post- och Inrikes Tidningar

______________
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§ 263 Dnr 2019/828 BN

Rödhaken 5, Bygglov för ändrad användning av skola

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning för del av fastigheten Rödhaken 5 från 

skola till kontor, och:

1. Kontrollansvarig krävs inte för detta arbete,

2. Startbesked beviljas. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd 
behöver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt begär det,

3. Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs / Som kontrollplan gäller att 
efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med 
beviljat bygglov. Kontrollplanen utgörs i detta fall av den bifogade blanket-
ten "Begäran om slutbesked". 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från skola till kontor.

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 255 som anger skolverksamhet.

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Sista datum 
för synpunkter var 10/12. Inga negativa yttranden har inkommit.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden.

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2019-12-02 inkom 
sökanden med (yttrande/ändring/vidhåller sin ansökan)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-02
Rödhaken 5 Plan 1 2019-11-05
Rödhaken 5 Plan 1 2019-11-05
Rödhaken 5 Plan 1 2019-11-05

Bedömning
Omgivningspåverkan av att använda delar av byggnaden som kontor jämfört med 
användandet som skola ungefär densamma.  Den ändrade användningen kan an-
ses innebära en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämp-
ligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen, enl PBL 9 kap 
31c punkt 2.
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En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidi-
gare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt för bygglov 
enligt 9 kap 31 d § PBL. 

Tänk på att bygglov även kan ges enligt 9 kap 31 c – 32 a §§ PBL. 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att bevilja bygglov för ändrad användning för del av fastig-
heten Rödhaken 5 från skola till kontor, och: 1. Kontrollansvarig krävs inte för detta 
arbete; 2. Startbesked beviljas. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd 
behöver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt begär det; 3. Bygg-
herrens förslag till kontrollplan fastställs / Som kontrollplan gäller att efter avslutat ar-
bete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kon-
trollplanen utgörs i detta fall av den bifogade blanketten "Begäran om slutbesked". 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Sökande 
Berörda
Post- och Inrikes Tidningar
______________
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§ 264 Dnr -

Övriga frågor och information

 Möte med Mörbylånga kommuns samhällsbyggnadsnämnd
o Ordförande informerar om möte med ordförande för Mörbylånga kom-

muns samhällsbyggnadsnämnd och om planer på att ett miljö- och bygg-
nadsnämndsmöte i Färjestaden, Mörbylånga kommun. 

o Ordförande informerar om diskussion om eventuell samverkan med Mör-
bylånga kommun angående GIS-verksamhet. 

 Presidiedagarna
o Ordförande informerar om de uppkommande presidiedagarna för miljö-, 

plan- och byggnämnder 2020 anordnat av Sveriges Kommuner och Re-
gioner (SKR) 23 mars 2020 13.00 - 24 mars 2020 15.00. 

o Nämnden godkänner att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
och enhetschefer deltar på presidiedagarna och vill ha en återrapporte-
ring.

 Ordförande informerar om nyanställda till miljö- och byggnadsnämndens facken-
heter och om anställda som slutar. 

______________
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