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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 2019/677 BN

Tjusby 10:1 Förhandsbesked nybyggnad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Punkten justeras direkt.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus.

Platsen ligger utanför område med detaljplan och ligger i direkt anslutning till verk-
samhetsområde för allmänt vatten.

Platsen ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (Östra Ölands odlingsbygder) och 
inom länets kulturvårdsmiljöplan (Östra Gärdslösa odlingslandskap), platsen omfat-
tas även av det generella riksintresset som gäller hela Öland, obruten kust och rör-
ligt friluftliv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03
Begäran om yttrande, 2019-11-06
Karta, 2019-09-09
Ansökan förhandsbesked, 2019-09-09

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser att arealen jordbruksmark tas i 
anspråk om man skulle lämna ett positivt förhandsbesked.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag., men med en 
annorlunda bedömning. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att justera punkten direkt. 

Jäv
Joel Schäfer har anmält sig jävig i ärendet och deltar inte i beredning eller beslut av 
ärendet.
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Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 2 Dnr - 

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den med nedan-

stående ändringar.

Dagens sammanträde
Ordförande meddelar följande ändringar av dagordningens:

 Att miljö- och byggnadsnämnden behandlar ärendet Kolstad 39:33, detalj-
plan för samråd som sista punkt innan punkten Övriga frågor och informa-
tion. 

______________

5



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-01-08 3

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr -

Val av justeringsman och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marcel van Luijn (M) 2020-

01-10 klockan 13:00.

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

______________
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§ 4 Dnr -

Anmälan om jäv

Beslut
Till protokollet läggs att Joel Schäfer anmäler sig jävig i § 1.

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
Joel Schäfer meddelar jäv i punkt 1 (§ 1). 

______________
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§ 5 Dnr 2019-001568 
 

Handlingen gallrad enligt OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 Anmä-
lan av miljöfarlig verksamhet 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

att bevilja den sökta åtgärden med följande villkor: 

Allmänt 

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ansökan om inget annat 
framgår av nedanstående. Delvis hållande av maximalt 399 djurenheter 
varav 287 mjölkkor och resten ungdjur.  

2. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundet återkommande kontrol-
ler förvissa sig om att gällande lagar och föreskrifter samt kraven enligt 
de angivna försiktighetsmåtten uppfylls.  

3. Journal ska föras fortlöpande över besättningens storlek och tillgänglig 
spridningsareal. Antalet djur ska årligen redovisas till Miljöenheten.  

4. En skriftlig egenkontroll enligt egenkontrollförordningen ska upprättas 
senast 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.  

Gödselhantering och spridning 

5. Spridning av stallgödsel ska ske enligt en årligen upprättad gödslings-
plan med syfte att fastställa optimala gödselgivor. Gödslingsplanen ska 
baseras på aktuell markkartering och aktuell analys av flytgödselns 
växtnäring. Gödslingsgivan ska anpassas till markens fosforklass för att 
minska upplagringen av fosfor i marken.  

6. Vid spridning av flytgödsel till vall under perioden 1 september till 31 
oktober får givan inte överstiga 20 ton/ha.  

7. Pressvatten, gödsel och förorenat vatten från drivningsvägar och ytor 
närmast där djuren uppehåller sig ska samlas upp. Drivningsvägar ska 
utformas och skötas så att risken för förorening av mark, ytvatten och 
grundvatten samt att störningar på närboende minimeras.  

8. Lastytor för gödsel och foder samt rasthagar ska utformas och skötas 
så att risken för förorening av yt- eller grundvatten och störningar för 
närboende minimeras. Transport av gödsel ska ske så att spill undviks. 
Förekommer spill på väg av jord eller gödsel ska detta skyndsamt tas 
bort.  

9. Spridning av flytgödsel ska ske med släpslang eller annan från miljö-
synpunkt likvärdig eller bättre teknik. 
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10. Spridning av stallgödsel i anslutning till dricksvattentäkter får inte ske 
närmare än 50 meter.  

11. Särskild hänsyn ska tas vid gödselspridning i närheten av bostäder. 
Sprid i sammanhängande perioder och hänsyn ska också tas till rå-
dande väderförhållanden för att uppnå minsta möjliga näringsförlust 
och minska risken för olägenhet för närboende.  

12. Spridning av stallgödsel på kortare avstånd än 100 m från bostad eller 
500 m från detaljplanelagt område får inte ske lördagar, söndagar, 
helgdagar eller helgdagsaftnar. Undantag gäller om spridningen skett 
med myllningsaggregat.  

13. En växtnäringsbalans för verksamheten med avseende på kväve, fos-
for, kalium ska upprättas minst en gång vart tredje år. 

14. Flytgödseln ska minst en gång per år provtas så att representativa pro-
ver erhålls. Analys av gödsel ska minst omfatta total-N, NH4-N, P och 
K och torrsubstans. Eventuella gödselmottagare ska informeras om ak-
tuell gödselanalys.  

15. Mottagare av stallgödsel ska meddelas till tillsynsmyndigheten. 

16. Den som köper eller tar emot stallgödsel från verksamheten ska skriftli-
gen informeras om vilken miljöhänsyn som bör tas när man sprider 
stallgödseln från verksamheten. 

Skyddszoner för växtskyddsmedel, gödselspridning och betande djur 

17. Skyddszoner ska finnas längs vattendrag inom eller i anslutning till 
spridningsarealeran. Zonernas bredd ska anpassa efter risken för ytav-
rinning från åkern med bredden ska vara minst sex meter. Mindre 
skyddszon, minst en meter bred, ska finnas vid diken och dränerings-
brunar inom eller i anslutning till spridningsarealerna. Skyddszonerna 
ska ständigt vara bevuxna. De får inte gödslas eller sprutas med växt-
skyddsmedel. Skyddszonen kan i undantagsfall brytas eller sås om.  

18. Betande djur ska stängslas av från diken och vattendrag.  

Markkartering 

19. Minst vart tionde år ska en fullständig markkartering med anseende på 
fosfor, kalium och pH genomföras på den egna arealen, för P-HCL 
räcker det med att minst vart tionde prov analyseras.  

Avfall och kemikalier 

20. Farligt avfall ska förvaras i märkta behållare, i ett särskilt utrymme un-
der tak med tätt golv, utan risk för läckage till omgivningen.  
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21. Rengöring av maskiner med vatten och/eller tvättkemikalier ska ske på 
platta där vattnet samlas upp till en sluten behållare eller på gräsbe-
vuxna ytor som saknar direkt avrinning till markdräneringen. 

22. Cisternerna ska vara invallade. 

23. Förvaring av kemiska produkter ska ske på kemikalieresistenta, täta 
underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under tak. Fly-
tande produkter ska förvaras inom invallning. Invallningen ska rymma 
den största behållarens volym plus 10 % av övrig lagrad volym som 
förvaras inom invallningen. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt och 
förvaringsplats ska vara tydligt skyltad. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan om utökad djurhållning inkom till miljöenheten 2019-11-05. Anmälan gäl-
ler en nybyggnation av ett stall och utökning av verksamheten till att omfatta 399 
djurenheter varav 287 mjölkkor, 120 kalvar och 287 övriga ungdjur. Verksamhetens 
nuvarande tillstånd omfattar 185 mjölkkor, 212 ungdjur och 115 kalvar. 

Grannhörande har gjorts och 6 stycken grannyttranden har inkommit med erinran 
och synpunkter. Sökande har inte inkommit med skriftligt bemötande av syn-
punkterna ännu.  

Borgholms energi har getts tillfälle att yttra sig över anmälan med anledning av att 
förbrukningen av kommunalt vatten förväntas öka med en utökad verksamhet. 
Inget yttrande har framförts. 

Länsstyrelsen i Kalmar fått ärendet på remiss och har lämnat synpunkter, se bi-
laga.  

En markkartering är inte gjord för den egna åkermarken, men ska enligt uppgift 
vara på gång. Enligt växtnäringsbalanserna sker en upplagring av fosfor i marken 
på 9 till 10 kg fosfor per hektar och år. Det är troligt att markkarteringen kommer att 
visa på högt innehåll av fosfor i marken, det gör det olämpligt att fortsätta upplag-
ringen av fosfor eftersom det leder till ökad utlakning och övergödning av Öster-
sjön. Därför kan det vara lämpligt att villkora tillförseln av fosfor till åkermarken. 

Genom gårdscentrum löper en kanal som utgör det norra biflödet till Långlötkana-
len, en del av kanalen är redan kulverterad och ytterligare kulvertering kommer att 
göras. Detta är anmält till vattenenheten, Länsstyrelsen Kalmar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-01-03 
Anmälan om ändring av C-verksamhet med bilagor och komplettering.  
Grannyttranden 
Situationsplan 
Yttranden från Länsstyrelsen i Kalmar 

Bedömning 

Med villkoren som ställs kan påverkan på omgivningen och miljön anses godtag-
bar. Villkoren kommer att följas upp. 
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Konsekvensanalys 

Konsekvensen med ett negativt beslut försvårar för verksamhetsutövaren att ut-
veckla och driva sitt företag. 

Konsekvensen med ett positivt beslut, att ha så många djur koncentrerat till ett 
ställe ställer krav på att åtgärder vidtas för att inte påverka den omgivande miljön 
negativt, hantering av gödsel och kemikaler, avfall. 

Dagens sammanträde 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget. 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
______________ 
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§ 6 Dnr 2019-001676

Böda Kronopark 2:171 Livsmedelssanktionsavgift

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att påföra ovanstående verksamhetsutövare en sanktionsavgift om 75 000 kronor 

för att ha påbörjat en livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan 
till kontrollmyndigheten om registrering enligt 39 c § livsmedelsförordningen 
(2006:813).

Ärendebeskrivning
I juli 2019 inkom ett klagomål till miljö- och byggnadsnämnden om att dricksvattnet 
på ett antal campingsplatser på Böda Sands camping var brunfärgat. Enligt den kla-
gande var vattnet missfärgat sedan cirka 10 dagar tillbaka och cirka 12 personer på 
campingen var berörda. Campingen registrerade 2014 en egen brunn för dricksvat-
ten. Denna avregistrerades som dricksvattenanläggning senare samma år, och skul-
le bara användas till toaletter. Vid samtal med företrädare för Böda Sands camping 
framkom det att misstanke finns om att det vid ombyggnad av ledningsnätet blivit fel 
och att denna del av campingen fortfarande får sitt dricksvatten från den egna brun-
nen, som alltså inte längre är en registrerad dricksvattenanläggning.

Den 25 oktober 2019 inkom Böda Sands camping med en skriftlig redogörelse för 
händelseförloppet kring det missfärgade vattnet och åtgärderna som campingen vid-
tog. Redogörelsen kompletterades den 11 november 2019. I redogörelsen står att 
anslutningen till de platser som hade fått brunt vatten grävts upp för kontroll. Det vi-
sade sig då att anslutningen var kopplad till en ledning som inte fanns med på cam-
pingens ritning. Böda Sand uppger att det med största sannolikhet var en ledning för 
vattnet från den egna brunnen. Eftersom campingen förra året uppdaterade elstol-
par och vattenanslutning på närliggande platser misstänker de att felet uppkom inför 
sommaren 2019. Ledningen till de berörda platserna kopplades om till en ny anslut-
ning och försörjs nu med kommunalt vatten.

Kommunicering av tillgänglig information och förslag till beslut har skett och möjlig-
het att yttra sig gavs fram till den 2 januari 2020. Den 2 januari 2020 inkom en skri-
velse från Böda Sand Beach Resort AB till miljö- och byggnadsnämnden, som bifo-
gats till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunicering, 2019-12-06
Yttrande från VU, 2020-01-02
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07

Bedömning
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet. 
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En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är fö-
reskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Enligt 30 c § livsmedelsförordningen 
ska en sanktionsavgift tas ut av den som påbörjar en livsmedelsverksamhet utan att 
i enlighet med artikel 6.2 förordning 852/2004/EG ha gjort en anmälan till kontroll-
myndigheten om registrering av anläggningen. 

Avgiften ska enligt andra stycket 39 c § livsmedelsförordningen betalas med ett be-
lopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och 
högst 75 000 kronor.

Enligt uppgifter från företagsregistret uppgick Böda Sand Beach Resort AB:s totala 
omsättning under föregående räkenskapsår till 50 377 000 kronor. Det ger en beräk-
nad sanktionsavgift på 75 000 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
sanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsam-
het. 

Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till: 

1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand el-
ler genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha 
förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle in-
träffa.

Ovanstående livsmedelsverksamhet har påbörjats i en anläggning utan att först ha 
anmält den till miljö- och byggnadsnämnden för registrering. Det finns därför grund 
för att ta ut en sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen. 

I sitt svar på kommuniceringen föreslår Böda Sands camping att sanktionsavgiften 
sätts ned till 1 % av omsättningen för campingplatser (27 506 000 år 2018), det vill 
säga 27 506 kronor. Detta motiveras med att de inte var medvetna om att ledningen 
var felkopplad (och endast berörde 12 platser) och att de åtgärdade felet så snart 
det blev känt.

Storleken på sanktionsavgiften anges i livsmedelsförordningen och miljö- och bygg-
nadsnämnden saknar därför möjlighet att sätta ned sanktionsavgiften.

Att felkopplingen skedde av misstag och att verksamheten därmed inte var medve-
ten om felet bedöms inte vara skäl att avgift inte ska tas ut. Att felet åtgärdades så 
snart det blev känt bedöms heller inte vara skäl att avgift inte ska tas ut.

Konsekvensanalys
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt livsmedelslagen (30 b §) en skyldighet att 
påföra en sanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Att inte fatta beslut om sanktionsavgift skulle innebära att miljö- och 
byggnadsnämnden brister i sin skyldighet enligt lag.
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Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 7 Dnr 2019/924 BN 
 

Handlingen gallrad enl OSL (2009:400) och GDPR EU 2016/679 Sankt-
ionsavgift för utebliven anmälan av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

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, 

 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. Anmälan har skickats in till förvaltningen men 

installation samt sotarbesiktning har skett innan startbesked givits.  

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.  

Inget yttrande har inkommit ännu, svarstid till 10/1 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, 2020-01-03 
Begäran om yttrande, 2019-12-20 

Beslut - Slutbesked, 2019-12-20 

Beslut - Startbesked, 2019-12-20 

Besiktningsprotokoll sotare, 2019-12-12 

Teknisk beskrivning, 2019-11-27 

Prestandadeklaration, 2019-11-27 

Fasad- och planritning, 2019-11-25 

Anmälan, 2019-11-25 

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 

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag.  

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget. 

Skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
______________ 
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§ 8 Dnr S 2017-000411

Räpplinge 8:3 Förhandsbesked nybyggnad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnde
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.

Ursprungligen avsåg ansökan tre hus, sökanden ändrade 2019-02-22 sin ansökan 
till att gälla två hus på den östra delen av fastigheten detta överensstämmer med 
det positiva förhandsbesked som lämnades 2010-05-10.

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse

Platsen ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten.

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. Bedömningen är dock 
att det är olämpligt med utsläpp av WC-vatten, därför kan mull- eller förbränningsto-
alett alternativt sluten tank vara en möjlig lösning.

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

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Tre yttranden med synpunkter har in-
kommit.

Ägarna till fastigheten Räpplinge 5:2 skriver i sitt yttrande och undrar hur tillfart till 
tomtplatserna ska ske, att avloppet inte får placeras på den egna fastigheten samt 
att bruttomängden av vatten inte får öka i området.

Ägarna till fastigheten Räpplinge 7:7 skriver i sitt yttrande gränsen mellan fastighe-
terna måste fastställas, att byggnader verkar vara felaktigt markerade på kartan, till-
fart är inte redovisad.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2019-08-19 skrivit att vid en avstyckning kommer gränsen att fastställas, tillfart har 
redovisats på avstyckningskartor där även befintliga gränser framgår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03
Remissvar, 2019-12-18
Karta, 2019-08-19
Yttrande, 2019-08-19
Karta, 2019-08-19
Karta, 2019-08-19
Ansökan förhandsbesked, 2017-07-11
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Bedömning
Åtgärden bedömdes 2010 som en lämplig komplettering till befintlig bebyggelse. 
Förutsättningarna för att ordna enskild avloppsanläggning har ändrats så att den 
placering som då åberopades inte längre är möjlig. Sökanden har visat att det går 
att ordna enskilt avlopp, typ BDT + mull- eller förbränningstoalett eller en sluten 
tank.

Åtgärden utgör fortfarande en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för 
detta finns i översiktsplanen. Dock måste väg ordnas till tomtplatserna som tillåter 
fordon från räddningstjänst och renhållningsentreprenör att kunna utföra sina upp-
drag. Det vill säga att både bärighet och vändmöjlighet ska finnas för tunga fordon.

Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms uppfyllda.

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

Lagstöd

PBL 9 kap 17, 31 §§ 

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och  att miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 9 Dnr 2019/911 BN

Rälla Tall 8:51, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två stycken bostadshus.
Beslutet gäller med följande villkor:
Byggnader ska placeras inom tomterna så att erforderligt skyddsavstånd till el och 
vattenledningar upprätthålls.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger angränsande till område med sammanhållen bebyggelse. Områ-
det som ansökan avser ligger utmed väg 136 och karakteriseras av villabebyggelse.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Ansökan har remitterats till Trafikverket, Eon, Borgholms kommuns miljöenhet och 
tillväxtenhet.
Trafikverket har inga synpunkter på tomternas placering.
Eon har inga synpunkter under förutsättning att Elsäkerhetsverkets starkströmsföre-
skrifter följs.
Inga noteringar finns i artportalen för skyddade arter på de ansökta tomterna.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. tre yttranden med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till fastigheten Rälla Tall 8:52 skriver i sitt yttrande att de anser att det blir 
mer störande trafik och att deras infart kommer påverkas stort.
Ägaren av fastigheten Rälla Tall 8:57 skriver att tillfartsvägen är smal och enkelfilig 
och att det bör åtgärdas av sökanden innan byggnation påbörjas.
Rälla Talls samfällighetsförening anför via ordföranden att den godkänner byggna-
tionen men att det inte går att lösa några transporter via Lannsjövägen (viktbegrän-
sad till 12 ton) som inte har någon anslutning till fastigheten.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. 
Sökanden har i skrivande stund inte inkommit med något yttrande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Grannehörande, 2019-12-18
Yttrande, 2019-12-17
Yttrande, 2019-12-13
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E-post meddelande, 2019-12-09
Remissvar, 2019-12-06
Meddelanden, 2019-12-05
Meddelanden, 2019-11-29
Ansökan förhandsbesked, 2019-11-19
Situationsplan, 2019-11-19
Situationsplan, 2019-11-19

Bedömning
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. 

Lagstöd
PBL 9 kap 17, 31 §§

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 10 Dnr 2019/596 BN

Solberga 3:119 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad 
av förråd/gästrum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov för nybyggnad av gäststuga/förråd om 24 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad gäststuga/förråd om 24 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 20:2.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit. Inga synpunkter har inkommit hittills, sista dagen att in-
komma med yttrande är 2020-01-10.
Sökanden har inte kommunicerats förvaltningens förslag till beslut.
Besiktningsgruppen har besökt platsen och ställde sig positiva till ansökt åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Situationsplan, 2019-10-08
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2019-10-08
Ansökan bygglov, 2019-10-08

Bedömning
Avvikelsen från detaljplanen anses vara på ett sådant sätt att det inte stör omgiv-
ningen och att det är en mindre avvikelse. 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av gäststuga/förråd om 24 m² byggnadsarea. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott beslutar att bifalla Tomas Zanders (C) yrkande. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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§ 11 Dnr 2019/934 BN

Södra Munketorp 2:22 Bygglov/rivningslov för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att bifalla bygglov för nybyggnad av fritidshus med 107 m² byggnadsarea och be-

vilja rivning av äldre fritidshus cirka 35 m2.
Rune Karlsson godtas som kontrollansvarig.
Tekniskt samråd ska genomföras.
Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Påbörjas åtgärden 
utan startbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut. 
Med hänsyn till att byggnaden ska användas som fritidshus, bedömer Miljö- 
och byggnadsnämnden att färdigställandeskydd inte behövs.
MOTIVERING
Fastigheten ligger inom plan nr 121.
Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot planens bestäm-
melser
- avseende byggnadsarean BYA 107 m² mot gällande max 100 m².
- avseende byggnadshöjd 3,9 meter mot gällande 3,0 meter.
Avvikelsen är en liten avvikelse som kan accepteras.
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 b § PBL.
UPPLYSNINGAR
Observera att åtgärden inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och 
startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Bygg-
herren ska kontakta plan- och byggenheten för bokning av tid för tekniskt sam-
råd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning av äldre fritidshus.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 121.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Ett yttrande 
med negativa synpunkter har inkommit. 
Ägarna till fastigheten Södra Munketorp 2:24 skriver i sitt yttrande att de tycker att 
med en så hög byggnadshöjd bör huset flyttas några meter ytterligare in på tomten.
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Det inkomna yttrandet har kommunicerats med sökanden. Sökanden har ändrat sin 
ansökan till att avse en indragen placering på tomten och har spegelvänt planlös-
ningen för att tillgodose grannens önskemål.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-03
Grannehörande, 2019-12-17
Fasadritning, 2019-11-27
Ansökan bygglov, 2019-11-27
Situationsplan, 2019-11-27
Planritning, 2019-11-27

Bedömning
Då ansökan anses uppfylla detaljplanens syfte, ansökan har ändrats för att tillgodo-
se grannarnas önskemål och avvikelsen vad gäller takhöjden inte tycks påverka om-
kringliggande fastigheter kan avvikelserna från detaljplanen anses vara en liten avvi-
kelse som kan accepteras. 

Dagens sammanträde
Tomas Zander (C) yrkar att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov 
för nybyggnad av fritidshus med 107 m² byggnadsarea och bevilja rivning av äldre 
fritidshus.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om miljö- och bygg-
nadsnämnden kan bifalla Tomas Zanders (C) yrkande till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bifalla Tomas Zanders (C) yrkande.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 12 Dnr 2019/751 BN

Violen 3 Bygglov för tillbyggnad av uterum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov för tillbyggnad av uterum med 27 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av uterum.

En ansökan om rivningslov har även skickats in på det gamla uterummet. Så ansö-
kan avser i sin helhet att det gamla uterummet rivs och ett nytt uppförs på samma 
plats, detta blir 8,5 m² större än tidigare uterum.

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 15.

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

Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut och inkommit med en 
skrivelse 2020-01-04.

Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, 2019-12-20
Inkommen skrivelse, 2020-01-04 
Kommunicering inför avslag, 2019-12-04
Förenklad nybyggnadskarta, 2019-11-13
Reviderad planritning, 2019-11-13
Ansökan, 2019-10-08

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

- avstånd till tomtgräns 3 m mot gällande 4.5 m,

- byggnadsarean 197 m² mot gällande max 137 m², detta skulle utgöra en total 
överyta på 44% på fastigheten

Avvikelser från detaljplanen avseende byggnadsarea har dock tidigare beviljats på 
fastigheten, se delegationsbeslut 2016 i ärende: S 2014-000306. Så åtgärden kan 
bedömas uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL. 

Att ingen berörd granne har kommit in med negativa yttranden och att uterummet är 
placerad bakom bostaden, sett från vägen, har tagits hänsyn till.
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Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) och Tomas Zander (C) yrkar att föreslå miljö- och byggnads-
nämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad av uterum med 27 m² byggnadsarea.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om miljö- och bygg-
nadsnämnden kan bifalla van Luijns (M) och Zanders (C) yrkande till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bifalla van Luijns (M) och Tomas Zanders 
(C) yrkande.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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§ 13 Dnr S 2017-000447

Kolstad 39:33 Detaljplan för samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 15 stycken nya fastigheter för enbo-
stadshus samt att justera planbestämmelser för kringliggande fastigheter.   

För fastigheten gäller idag byggnadsplan nr 83, fastställd 1967. Den del av fastighe-
ten som föreslås planläggas för nya bostadsfastigheter är idag planlagd för park el-
ler plantering. Ny bebyggelse strider således mot gällande plan. För omkringliggan-
de bostadsfastigheter medger gällande plan bl.a. att byggnader endast får uppföras 
till en yta av 100m² vilket med det nya planförslaget föreslås ökas till 200m².

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är 
att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-07
Plankarta, 2020-01-07
Planbeskrivning, 2020-01-07
Behovsbedömning, 2015-09-18

Bedömning
Planområdet ligger i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik inom 
område som bedömts som möjligt att utreda vidare för tillkommande byggnation. Ef-
terfrågan på fritidsboende är stort i Borgholm-Köpingsviksområdet och planförslaget 
innebär förtätning i ett område där det redan finns den typen av bebyggelse. Plan-
förslaget medger en större byggrätt än vad som tillåts i området idag vilket också 
ger underlag för permanentboende. Detaljplanen stämmer överens med Borgholms 
kommuns intentioner.

Lagstöd
PBL 4 kap
PBL 5 kap.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott kan föreslå miljö- 
och byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut och att miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott beslutar att bifalla förslaget.
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Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 14 Dnr -

Övriga frågor om information

Dagens sammanträde
Ordförande informerar plan- och byggchefen och arbetsutskottet om ett planerat 
möte som är planerat med Borgholms krögarförening i februari och bjuder in arbets-
utskottet, plan- och byggchefen och miljöchefen att delta på mötet. 

______________
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