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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

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

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr - BN

Val av justeringsman och justeringsdatum

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

02-12 kl 16.

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   till protokollet läggs att ingen anmäler sig jävig

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.

______________
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr 2019-0000589 BN

BN 2019/589 Tillsynsplanering tertial 3 2019, information 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   tacka för informationen och lägga dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyns- och kontrollansvar enligt miljöbalken, livs-
medelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt läkemedelslagen på strax under 1000 
verksamheter i Borgholms kommun. Dessa verksamheter är riskklassificerade och 
betalar årlig avgift eller timavgift för tillsynsarbetet beroende på verksamhetens om-
fattning. Inför varje år görs en planering för vilka verksamheter som ska besökas un-
der året. Tillsyn kan också genomföras genom gransking av inskickade handlingar.

Av tabellen nedan framgår antal objekt i respektive kategori och planerade inspek-
tionsbesök. Andelen utförda besök uppdateras efter varje tertial.  

Verksamhet

Antal 
objekt

Planerad 
tillsyn/ 
kontroll

Genomförd
planerad 

tillsyn/ 
kontroll 

Genomförd
oplanerad 

tillsyn/ 
kontroll

Antal åter-
besök

Genomförd 
tillsyn/ 
kontroll 
totalt

Utfört 
i %

Lantbruk 
Årlig avgift

126 64 56 0 0 44 88

Lantbruk 
Timavgift

132 32 25 0 0 13 78

Övrigt miljö-
skydd 
Årlig avgift

93 52 52 4 0 56 100

Övrigt miljö-
skydd 
Timavgift

68 29 8 2 0 7 20

Hälsoskydd 
Årlig avgift

87 60 58 11 0 47 96

Hälsoskydd 
Timavgift

12 3 3 0 0 3 100

Livsmedel
Årlig avgift

327 323 323 1 123 (uppföl-
jande kon-

troller)

446 100

Alkohol 
Årlig avgift

99 112 112 0 0 90 100

Tobak/läke-
medel/folköl
Årlig avgift

36 36 36 0 0 36 100

Summa Summa 972 711 673 95
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Av olika anledningar kan verksamheter besökas mer än en gång varför antalet be-
sök kan vara större än antalet verksamheter som ingår i tillsynsplanen. På grund av 
olika händelser som inträffar besöks en del verksamheter trots att de inte finns med i 
den planerade tillsynen/kontrollen för året.  

Efter det tredje tertialet av 2019 har 91 % av det totala antalet planerade till-
syns/kontroll-besöken genomförts enligt fördelning i tabellen. Målet för miljöenheten 
är att genomföra minst 80 % av den planerade tillsynen. 

Miljö – och hälsoskydd 

I tabellen ovan redovisas lantbruk, annat miljöskydd samt hälsoskydd var för sig. För 
2019 planeras tillsyn på bland annat avloppsanläggningar, skjutbanor, motorbanor 
och täkter samt en översyn av hamnar och vattenverk då dessa verksamheter ännu 
inte är klassade.

Översynen av hamnarna planerades för 2018 men hanns inte med och flyttas därför 
över till 2019.

Hälsoskyddstillsynen kommer under 2019 fokuseras på de verksamheter som erbju-
der tillfälligt boende samt skolans utbildningslokaler. Många av dessa verksamheter 
har även livsmedelsverksamhet varför tillsyn/kontroll på dessa områden sker i sam-
arbete så långt det är möjligt. 

Livsmedel

En stor del av livsmedelsverksamheterna har bara öppet under sommarsäsongen 
vilket styr hur kontrollarbetet fördelas över året. I regel gäller att alla verksamheter 
ska ha minst ett tillsynsbesök varje år. Bemanningen förstärks över sommaren för 
att vi ska hinna med alla besök som måste göras under denna period.

Alkohol, tobak, läkemedel, folköl

Antalet verksamheter med serveringstillstånd är i nuläget knappt 100 stycken. Alla 
verksamheter som har tillstånd ska få minst ett tillsynsbesök varje år. I tabellen re-
dovisas planerad och genomförd yttre tillsyn. Utöver det har inre tillsyn genomförts                                                    

Verksamheter med försäljning av tobak, läkemedel och folköl ska enligt lagstiftning-
en ha ett tillsynsbesök varje år. Den 1 juli i år börjar en ny tobakslag att gälla som in-
nebär att försäljning av tobak blir tillståndspliktigt. Det är ännu oklart hur många 
verksamheter som kommer att ansöka om tillstånd.

Arbete utanför tillsynsplanen

Utöver de kommersiella verksamheter som beskrivs ovan bedrivs även tillsyn som 
initieras av klagomål, till exempel på enskilda avlopp, nedskräpningar, buller, boen-
demiljö och mycket mer. Det här arbetet är svårt att planera för då antal och typ av 
ärenden inte går att förutse och varierar från år till år.
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Enskilt avlopp

På grund av personalresurser har vi valt att prioritera ner inventeringsarbetet på en-
skilda avlopp sedan 2017. Tillsyn har endast skett händelsestyrt, det vill säga när 
klagomål inkommer.

Nedskräpning

Listan över nedskräpningsärenden kan göras lång. Vi prioriterar dem som vi bedö-
mer kan utgöra en risk för föroreningsskada på ett eller annat sätt. Under året har 24 
nedskräpningsärenden inkommit.

Prövning

Nedan redovisas några exempel på registrerade prövningsärenden som har kommit 
in under året:

Anmälan enligt miljöbalken: 22 stycken

Enskilt avlopp: 89 stycken

Värmepump: 10 stycken

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-09-02

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informaionen 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19 Dnr 2019-1505 BN

BN 2019/1505 Kommunbesök miljöbalkstillsyn, information 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   tacka för informationen och lägga dem till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen gjorde ett uppföljningsmöte och utvärdering av miljöbalkstillsynen i 
Borgholms kommun den 3 oktober 2019. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden:

 Miljönämnden bedöms bedriva den tillsyn som krävs vid de av Länsstyrelsens 
överlåtna objekt (B-objekt).

 Nämnden bedriver tillsyn inom de flesta tillsynsområden med innehåll av före-
byggande arbete.

 Enheten arbetar löpande med att utveckla rutiner för tillsynsarbetet.

 Samarbetet med Mörbylånga kommun ökar vilket gör kommunen mindre sårbar 
vad det gäller resurser och kompetens samt att det kan bli en effektivare tillsyn.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande avvikelser som nämnden behöver be-
akta:

 Det är tveksamt om det är lämpligt att drift av hamnar och gamla deponier och 
liknande ligger under samma förvaltning som miljötillsynen då det kan bli svårare 
att ställa krav inom den egna organisationen.

 Det saknas en aktuell behovsutredning för myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken.

 Det är inte tydligt hur nämnden i tillsynsplanen avvägt fördelningen av resurser 
inom och mellan de olika ansvarsområden enligt miljöbalken och hur resurserna 
anpassats efter det tillsynsbehov som finns.

 Det saknas en tydlig rutin för uppföljning och avslut av ärenden.
Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:

 En behovsutredning behöver utarbetas. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år och ska ses över vid behov men dock minst en gång per år.

 För att få en uppfattning om upplägg och vad behovsutredningen ska innehålla 
har SKL – Sveriges kommuner och landsting tagit fram en skrift om kommunala 
behovsutredningar som ni kan titta på: 
https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-600-1.pdf 
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Länsstyrelsen bedömer att behovsutredningen bör ta hänsyn till de resurser som 
behövs för upplärning av ny personal, införande av nya arbetssätt och administ-
rativa rutiner.

 Nämnden behöver, efter behovsutredningen är uppförd, i tillsynsplanen analyse-
ra hur differens mellan behov och faktiska tillsynsresurser ska hanteras.

 Taxan och kostnadstäckningen kan behöva ses över när behovsutredningen är 
genomförd för att förvaltningen bättre ska kunna genomföra den tillsyn som be-
hovet visar.

 Kompetensutvecklingsplanerna bör dokumenteras och även upprättas på indi-
vidnivå för de som arbetar med miljöbalkstillsyn.

 Fortsätt arbetet med att utveckla tydliga rutiner och checklistor för att effektivise-
ra tillsynen och ärendehanteringen.

 I verksamhetsplan och tillsynsplan för miljönämnden kan kopplingar till nationella 
och regionala miljörelaterade mål bli tydligare.

Beslutsunderlag
Rapport Länsstyrelsen Kalmar län, 2019-12-13

Bedömning
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver arbeta för att förbättra verksamheten i 
de fall där vi framfört synpunkter. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske av läns-
styrelsen vid nästa uppföljning av Borgholms tillsyn enligt miljöbalken. 

Då behovsutredning saknas har tillsynen skett utifrån tillsynsplanen. Länsstyrelsen 
har vid besöket bedömt att tillsynen på de överlåtna objekten sker med regelbundna 
intervall och med god kunskap.

Konsekvensanalys
Syfte med uppföljningen av kommunen är att bedöma om den operativa tillsynen ge-
nomförs enligt miljöbalken (MB) och att de krav som anges i miljötillsynsförordning-
en (MTF) uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ tillsyn i hela 
landet.

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I begreppet ”tillsynsvägledning” ingår 
uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen. Detta framgår av 3 kap 16 § 
och 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar miljöför informationen. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 20 Dnr 2020-000090 BN

BN 2020/90 Kontrollplan livsmedel, beslut om fastställande 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att   fastställa kontrollplanen för livsmedelskontroller 2020-2022. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden är ansvarig myndighet för kontroll av livsmedelsverk-
samheter i Borgholms kommun. En kontrollmyndighet ska ha en fastställd kontroll-
plan som beskriver myndighetens planering och arbete för att uppnå målen under 
en treårsperiod. Kontrollplanen ska fastställas årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Borgholm kontrollplan 2020-2022, 2020-01-29
Planerad kontroll – 2020-2022 (excel), 2020-02-04

Bedömning
Livsmedelskontrollen är ett så stort och brett område att det krävs avgränsningar 
och riktlinjer. Kontrollplanen beskriver hur den offentliga livsmedelskontrollen är upp-
byggd och hur den ska bedrivas under en treårsperiod. Planen följer en nationell 
mall och innehåller bland annat mål för kontrollen, ansvarsfördelning, samordning, 
resurser och organisation. Planen är anpassad efter förutsättningarna i Borgholms 
kommun.

Konsekvensanalys
Planen ska fastställas årligen. Om det finns områden eller sakfrågor som ska ha 
speciellt fokus bör det framgå av kontrollplanen.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 21 Dnr 2020-000003 BN

BN 2020/3 Statistik plan- och byggenheten 2019, information 

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

Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om den statistik kring ärendehanteringen som lämnats till Bo-
verket i samband med den årliga plan-, bygg- och tillsynsenkäten .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Statistik, 2020-02-03

Dagens sammanträde
Ordförande ber om lite mer utförlig statistikunderlag med bland annat antagna      
detaljplaner och hur många planärenden som varit uppe för någon form av beslut i 
miljö- och byggnadsnämnden, till miljö- och byggnadsnämndens möte.

Skickas till
Beslutet skickas till miljö- och byggnadsnämndent

______________
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§ 22 Dnr - BN

Detaljplanearbetet, lägesrapport. Information 

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

Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Planprioritering 2020-02-06

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen.

Skickas till
Beslutet skickas till miljö- och byggnadsnämndent

______________
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§ 23 Dnr 2020-000108 BN

BN 2020/108 Tillsynsplan för alkohol. och tobakslagen 2020 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att   anta reviderad redovisad tillsynsplan och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Syftet med en tillsynsplan är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet. I planen be-
skrivs hur tillsynen genomförs och med vilket tidsintervall kommunens verksamheter 
ska besökas. Även den förebyggande tillsynen finns med i planen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Tillsynsplan, 2020-01-30

Bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 10 att anta redovisat förslag till 
tillsynsplan 2018-2021. Planen ska ses över årligen. Redovisat förslag av Tillsyns-
plan 2020 har uppdaterats med anledning av den nya tobakslagen som började gäl-
la i juli 2019.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________

15



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2019-000862 BN

BN 2019/862 Riktlinje för tillämpning av bullerpolicy, upphävande av be-
slut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden
att   upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2020-01-23, §6 p g a felak-
tigt beslut. 

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt att anta riktlinje för tillämpning av bullerpolicy 
vilket är felaktigt då det inte är en policy. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23, §6

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 25 Dnr 2019-000862 BN

BN 2019/862 Tidsbegräsningar avseende buller 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att förslå miljö- och byggnads-
nämnden
att anta följande anvisningar för tidsbegränsning som tillägg avseende buller. 

att     anvisningar för uteserveringar och musikljud utom-och inomhus

att     följande tidsbegränsningar tillämpas för musikarrangemang och annan musik 
inom tätbebyggt område i Borgholms kommun:

1 september 2019 - 31 maj 2020 Musik utomhus 
fram till

Musik inomhus 
fram till

Söndag-torsdag kl 22.00 kl 03.00
fredag-lördag samt dag före helgdag kl 23.00 kl 03.00

1 juni 2020 – 31 aug 2020
Söndag-torsdag kl 00.00 kl 03.00

Fredag-lördag samt dag före helgdag kl 00.00 kl 03.00

1 september 2020 - 31 maj 2021

söndag-torsdag kl 22.00 kl 03.00

fredag-lördag samt dag före helgdag kl 23.00 kl 03.00

Bakgrundsmusik/ akustisk musik kan tillåtas på uteservering även efter utsatt 
tid om musikljudet inte överskrider normal samtalsnivå (ca 60 dBA). Lokaler 
som bjuder på musik inomhus ska hålla dörrar och fönster stängda efter den 
tid då utomhusmusik inte längre tillåts. Borgholms kommun tillämpar folkhälso-
myndighetens riktvärden vid klagomål. 
Bullerpolicyn antogs 2015-04-18 § 82 av kommunfullmäktige.
Ett undantag gäller för större tillfälliga evenemang i kommunen då tidsbe-
gränsningar för fredag – lördag gäller även vardagar. Exempel på sådana 
evenemang är konserter, festivaler och mässor med mer?

Ärendebeskrivning
Tiderna för spelningar på uteserveringar har under flera års tid varit återkommande 
och har nu mynnat ut i det framtagna att miljö- och byggnadsnämnden antar ett 
tillägg till den antagna policyn, ett tillägg som avser tid för när musik får spelas ut-
omhus respektive inomhus.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-03
Policy för att minimera buller- och ljudstörningar, antagen av KF2015-04-18 § 82
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Bedömning
För att minska störningen för närboende bedöms det som nödvändigt att begränsa 
tiden för högtalarmusik och liveframträdanden, såväl inomhus som utomhus. Efter 
en utvärdering av föregående års händelser samt överklagande beslut i vilket 
Länsstyrelsen ändrade beslutet som fattats. Tiderna är gemensamt framtagna i 
samråd med berörda tjänstemän och chefer.

Konsekvensanalys
En tidsbegränsning är tydlig för alla och lätt att följa upp i jämförelse med begräns-
ningar som enbart baseras på ljudnivå då en ljudnivåmätning kräver både kompe-
tens och utrustning för att ge ett användbart resultat.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen och redogörelse för ärendet och finner att det 
bara finns ett förslag. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 26 Dnr 2019-001568 BN

BN 2019/1568 Långlöt 2:7, upphävande av beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden
att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut från 2020-01-23, §7, då be-

slutet är felaktigt.

Ärendebeskrivning
Ärendet om anmälan om utökad djurhållning inkom till miljöenheten 2019-11-05. 
Anmälan gäller 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.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade felaktigt vid nämnden möte 2020-01-23 
om beslut och med villkor. Förvaltningen ska få i uppdrag av nämnden att kommu-
nicera förslag med villkor innan beslut tas.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2020-01-23, §7

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet och information.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden-

______________
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§ 27 Dnr 2019-001568 BN

BN 2019/1568 Långlöt 2:7, anmälan av miljöfarlig verksamhetm beslut 
om kommunicering 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera föreslagna villkor innan beslut:

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 rådan-
de 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 räc-
ker 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 gräsbevux-
na 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 för-
varas inom invallningen. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt och för-
varingsplats 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 synpunk-
terna 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. Ing-
et yttrande har framförts.

Länsstyrelsen i Kalmar fått ärendet på remiss och har lämnat synpunkter, se bila-
ga. 

En markkartering är inte gjord för den egna åkermarken, men ska enligt uppgift va-
ra 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 vi-
sa på högt innehåll av fosfor i marken, det gör det olämpligt att fortsätta upplagring-
en av fosfor eftersom det leder till ökad utlakning och övergödning av Östersjön. 
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, 2020-02-04
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 stäl-
le ställer krav på att åtgärder vidtas för att inte påverka den omgivande miljön ne-
gativt, hantering av gödsel och kemikaler, avfall.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet och vikten av att först ta beslut om 
kommunicering och i nästa skede beslut. Ordförande finner att det bara finns ett för-
slag.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 28 Dnr 2020-000088 BN

BN 2020/88 handlingen gallrad enl OSL 2009:400 och GDPR EU 
2016/679 strandskyddstillsyn, beslut om kommunicering 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden

att   ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera med fastighetsägarna till 
handlingen gallrad enl OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679gällande 
överträdelse av strandskyddet. Ett ca 26 hektar stor område som tidigare varit 
allmänt tillgängligt har hägnats in och privatiserats. Åtgärden bedöms ha skett 
under sista halvåret 2019. För åtgärderna finns ingen sökt el-ler beviljad 
dispens.

Ärendebeskrivning
På handlingen gallrad enl OSL 2009:400 och GDPR EU 2016/679 har olovliga 
åtgärder inom strandskyddsområd utförts under 2019. Fastigheten som är ca 26 
hektar har hägnats in och privatiserats genom att ett ca 2 meter högt stängsel med 
tre uppspända taggtrådar upptill har satts upp. Området var tidigare allmänt 
tillgängligt. Till detta kommer även uppsättning av tre stora grindar med upplysning 
till allmänheten att området är privat och att det inom området finns lösa hundar och 
djur. Skyltar talar även om att fastigheten är kameraövervakad. Det finns varken 
någon sökt eller beviljad dispens för åtgärderna

Fastigheten ligger inom både det generella (100 m) samt inom det utökade strand-
skyddet (100-200 m).

För fastigheten gäller riksintresse enligt 4e kap 1-2 § §. MB, hela Öland är av riksin-
tresse med hänsyn till natur- och kulturvärden och att turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen ska beaktas vid bedömning av tillåtligheten 
av ingrepp i miljön som kan motverka dessa värden. 

För fastigheten gäller riksintresse enligt 3e kap. MB, Naturvården, Kustädellövskog. 
Skogen utgör ett sammanhängande stråk och förutom förekomst av en mängd säll-
synta arter är området även av stor vikt för det rörliga friluftslivet. Området utgör 
även ett viktigt spridningsstråk för natura 2000- arter knutna till ädellövskog. Natura 
2000-område finns både norr och söder om aktuellt område.

Fastigheten ligger inom länets naturvårdsplan och har fått högsta naturvärdesklass, 
benämnd Kustädellövskogen mellan Borgholm och Halltorp.

Fastigheten ligger inom länets kulturvårdsplan benämnd Räpplinge socken.

Åtgärderna är sådana att de kräver dispens från strandskyddet. För att kunna bevilja 
en dispens för utförda åtgärder krävs det ett särskilt skäl för undantag från strand-
skyddet. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dis-
pensen avser,
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften,

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och be-
hovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29

Bedömning
I nuläge bedömer miljö-och byggnadsnämnden att det saknas särskilt skäl för utför-
da åtgärder.

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

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________

25



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr S2017-000324 BN

BN S 2017/324 handlingen gallrad enl OSL 2009:400 

och GDPR EU 2016/679, Beslut om sanktionsavgift 
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   ta ut byggsanktionsavgift med 3720 kr i ovanstående ärende.

Ärendebeskrivning
Plan- och byggenheten har i samband med slutsamråd 2019-10-16 uppmärksam-
mats om att åtgärder har utförts på fastigheten handlingen gallrad enl OSL 2009:400 
och GDPR EU 2016/679som kräver lov och inte stämmer överens med beviljat 
bygglov. 

Ansökan om bygglov för dessa åtgärder saknas.

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

Byggherren har via protokoll från slutsamrådet givits möjlighet att senast 2019-11-18 
inkomma med en skriftlig förklaring till vad som har skett.

En skriftlig förklaring/redogörelse har inkommit 2019-11-14.

Friggebod: ” Då vi hade byggmaterial över bestämde vi oss för att bygga ett skyd-
dande skärmtak över trädäcket till kommande utemöbler ”

Bod/förråd: ” Angående denna byggnad måste ett missförstånd uppstått. Vi har upp-
fattat det som att vi kunde sätta upp en bod som skulle användas som redskaps- 
och byggmaterialförråd. 

Orsaken till det inträffade är okunskap och missförstånd. ”

I brev 2019-11-21 har byggherren uppmanats att senast 2019-12-28 söka nytt bygg-
lov med ritningar som redovisar de ändringar som har gjorts i förhållande till lämnat 
bygglov. Med brevet har även en beräkning av byggsanktionsavgiften bifogats.

Ny ansökan om bygglov har inkommit 2019-12-26 som kommer att hanteras i sepa-
rat ärende, B 2019-001017.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-27
Bilaga, 2019-11-21
Brev, 2019-11-21
Yttrande, 2019-11-14
Protokoll slutsamråd, 2019-10-17
Beslut - Bygglov, 2017-11-17
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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.

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 bila-
ga 2019-11-21

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. Ordföranden konstaterar att det bara 
finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 30 Dnr 2019/00900 BN

Högsrum 5:1 m fl Upphävande av del av detaljplan, beslut om samråd 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden godkänna upphävandedelen av detaljplanen med tillhörande handlingar 
för samråd.

Ärendebeskrivning
En aktuell detaljplan medger inte Trafikverkets nya planer för väg 136. 

Det är mindre ingrepp som avses ske i denna del av samhället, norr om utfarten från 
Högsrumsvägen. Man har för avsikt att tillskapa en gångväg längs väg 136 till de 
nordligast belägna fastigheterna i samhället.

Dessutom ska en milsten flyttas något. Den står idag på gränsen mellan den första 
och andra fastigheten norr ut från Högsrumsvägen och utfarten där. .

Syftet är alltså att tillgängliggöra för den trafikplan som Trafikverket har på gång för 
Rälla och väg 136 

Detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-29
Planbeskrivning och plankarta, 2020-01-29 
Behovsbedömning, utförd av miljöstrateg Borgholms kommun, 2020-01-29
Fastighetsförteckning

Bedömning
Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap

Konsekvensanalys
Det är viktigt att detaljplanen i sitt nuvarande utseende upphävs – till största del – då 
planstridigt läge hunnit uppstå.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelsen. Ordförande finner att det bara finns ett förslag.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 31 Dnr S2020-000020 BN

Böda 1:1 Upphävande av del av detaljplan, beslut om samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar förseslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   godkänna upphävandedelen av detaljplanen med tillhörande handlingar för 
samråd.

Ärendebeskrivning
Böda Ica Nära har ansökt om fastighetsreglering av fastigheten på motsatt sida 
vägen som inte går att genomföra då den strider mot gällande byggnadsplan.

Syftet är att kunna nyttja denna yta som bilparkering sommartid samt för att kunna 
placera en återvinningsstation på området som idag står alldeles intill Böda Ica Nä-
ra. Denna yta blir ett välkommet tillskott av parkeringsplatser och återvinningscon-
tainrarna. 

För Böda samhälle är Ica Nära av stor vikt och här finns postservice, apoteksser-
vice, ombud för ATG och Svenska Spel, för Systembolaget och man bakar pizza i 
butiken. Att utöka med den platsmark på motsatt sida affären mellan den gamla 
landsvägen och väg 136 är av stor vikt för affärsverksamheten. Svenska kyrkan, 
som idag äger marken, avyttrar den gärna.

Detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-24
Planbeskrivning och plankarta, 2020-01-23
Behovsbedömning, 2020-01-14

Bedömning
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap

Konsekvensanalys
Det är viktigt att befintlig detaljplan upphävs till den del som ärendet anger. Ärendet 
avser alltså den mark som ligger mellan Ica-butiken och väg 136. Ett bygglov finns 
redan. Detta har fått avslag då en förrättning inte gått att få till stånd. Man har idag 
en mycket knapp yta för parkering i butikens närhet, och inte minst sommartid utgör 
detta ett problem. Att kunna flytta återvinningsstationen till detta område från affä-
rens omedelbara närhet skulle alltså också vara av stort värde.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. Ordförande finner att det bara finns 
ett förslag. 
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Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 32 Dnr S2020-000030 BN

BN 2020/30 Halltorp 1:2 Upphävande av del av detaljplan, beslut om 
samråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljlö- och byggnads-
nämnden
att   godkänna upphävandedelen av detaljplanen med tillhörande handlingar för 
samråd. 

Ärendebeskrivning
Enligt aktuell detaljplan finns en anlagd golfbana på den yta där man idag åter börjat 
bruka jorden. Därmed strider den nya verksamheten mot planens bestämmelser.
De nya ägarna till Halltorp 1:2 har även avyttrat en fastighet och denna fastighetsre-
glering kan inte utföras innan upphävande av denna del av detaljplanen är utförd. 
Syftet med ovannämnda avyttring är att det åter igen ska kunna bedrivas verksam-
het på grannfastigheten söder om Halltorps gästgiveri. Denna har tidigare utgjort 
café och utställningslokaler. 
I huvudsak är annars syftet med upphävande av fastigheten Halltorp 1:2 (från detalj-
plan ”Halltorp 1:2 m fl”) att lagligt kunna nyttja marken för jordbruk och spannmåls-
produktion.
Detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-27
Planbeskrivning inkl plankarta, 2020-01-17
Behovsbedömning, utförd av Borgholms kommun, 2020-01-14

Bedömning
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap

Konsekvensanalys
Det är viktigt att detaljplanen i sitt nuvarande utseende upphävs – till största del – då 
planstridigt läge hunnit uppstå.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse. Ordförande finner att det bara finns ett förslag.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 33 Dnr S2018-000701 BN

BN 2018/701 Högsrum-Rälla Tall (dpl 166), granskning, beslut om sam-
råd 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslår miljö- och byggnads-
nämnden
att   godkänna upphävandedelen av detaljplanen med tillhörande handlingar för 
samråd

Ärendebeskrivning
Ärendet har nu kommit till granskningsskedet för denna upphävandeplan.

Trafikverket har nu långtgående planer för en utveckling av väg 136 på Öland.  Ar-
bete pågår med en ny vägplan som bland annat innehåller en ombyggnad av kors-
ningen i Rälla, en gång-och cykeltunnel och en infart till exploateringsområde på 
Ekerum 

För att denna vägplan inte ska strida mot gällande detaljplan behöver en del av den 
nuvarande detaljplnen här upphävas. 

Syftet är därmed att möjliggöra för fortgående utveckling av Rälla som samhälle och 
göra utfarten från Högsrumsvägen säkrare samtidigt som gång - och cykeltrafikanter 
får en mer skyddad miljö än vad fallet är i  och möjliggöra för Trafikverkets investe-
ringar i detta projekt.

En behovsbedömning har upprättats där bedömningen slutbedömning är att detalj-
planens genomförande inte medför någon Betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Planbeskrivning inkl plankarta, 2020-01-31
Behovsbedömning från samråd, 2019-06-20
Samrådsredogörelsen som tillägg, 2020-01-31

Bedömning
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap

Konsekvensanalys
Det är av största vikt att befintlig detaljplan upphävs till den del som angränsar väg 
136 och kan komma att påverka den nya trafikplanen då ett planstridigt läge annars 
uppstår. 

Den nya vägplanen är klar för väg 136 i området. 
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Planförslaget innebär en ny utfart från Rälla samhälle i centrumnära läge och möjlig-
gör för trygg rörelse för alla trafikanter som rör sig vid väg 136 i centrala Rälla.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelsen. Ordförande finner att det bara finns ett förslag. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 34 Dnr 2020/00035 BN

Törneby 4:60, Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att    avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus med 135 m² byggnadsarea (109 m² 
bruttoarea och 26 m² öppenarea) med hänsyn till byggnadens placering på prick-
mark.
Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 67.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar hörs i ärendet enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL), sista 
svarsdag är 2020-02-12.  
Två yttranden har inkommit till dags datum, från ägarna till fastigheterna Törneby 
4:61 och 4:22, de motsätter sig bägge placeringen på prickmark. De har ingen erin-
ran gällande byggnadsyta eller antal byggnader på tomten.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-01-29 inkom 
sökanden med yttrande samt att de vidhåller sin ansökan.

Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta, 2020-01-22
Fasad- och planritning, 2020-01-10
Ansökan bygglov, 2020-01-10
Yttrande, 2020-01-29

Bedömning
Sökande har i sitt yttrande och i telefonsamtal framfört åsikter om hur byggnadsare-
an beräknas samt att tidigare avvikelser angående byggnadsarea ser ut att ha bevil-
jats på de omkringliggande fastigheterna Törneby 4:59 och Törneby 4:26.
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 detaljpla-
nens bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas,
- byggnadsarean 135 m² mot gällande max 100 m²,
- antal byggnader 2 st mot gällande max 1 st, (Detta är en redan prövad och god-
känd avvikelse inom planen)
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Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.
I bilaga 2 till SS 02 10 52 på sidan 32 står följande om areamätning i jämförelse med 
gamla och nya begrepp och standarder: Byggnadsarea(BYA) har inte ändrats i för-
hållande till föregående standard. Byggnadsyta avsåg i första hand den yta som en 
byggnad (eller dess horisontalprojektion) upptar på marken, frånräknat sockelut-
språng och andra mindre avvikelser från fasadlivet. Bestämningen av byggnadsarea 
har gjorts mer precis än vad som var fallet med byggnadsyta. I 1976 års ”anvisning-
ar för upprättande av detaljplaneförslag” från statens planverk har begreppet Bygg-
nadsyta dock beskrivits i allt väsentligt lika med standardens Byggnadsarea (BYA).

En samlad bedömning angående antal byggnader har gjorts samt de tidigare avvi-
kelser som godtagits. Den avvikelsen bedöms uppfylla kraven enligt för bygglov en-
ligt 9 kap 31 d § PBL. 

Dagens sammanträde
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 35 Dnr S2015-000093 BN

BN S 2015-000093 Djupvik 1:145, yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   lämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 
miljö- och byggnadsnämnden motsätter sig klagandes yrkande och vidhåller tidigare 
meddelat beslut. 

Ärendebeskrivning
Miljö-och byggnadsnämnden har av Mark-och miljööverdomstolen förelagts att se-
nast 2020-03-06 inkomma med yttrande rörande startbesked på fastigheten Djupvik 
1:145.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-30
Föreläggande Svea Hovrätt, Mark- och miljödomstolen, 2020-01-21

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelsen. Ordförande finner att det bara finns ett förslag

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 36 Dnr 2019/000161 BN

Räpplinge 1:12 Förhandsbesked enbostadshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 
Upplysningar
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att sökanden har tagit del av beslu-
tet. 
Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Platsen som ansökan avser utgörs av gräsbevuxen mark som delvis ligger under 
vatten och som karakteriseras som sankmark. 

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

Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) är Öland i sin helhet av riksintresse med 
hänsyn till de natur-och kulturvärden som finns här. Turismen och det rörliga frilufts-
livets intressen ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföre-
tag eller andra ingrepp.

Enligt översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidi-
gare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden ska uppfylla 
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. Sammanhållna obe-
byggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte 
redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med miljöbalken 
och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och rörligt friluftsliv.

Det öppna landskap som dominerar Öland är speciellt känsligt för ingrepp av olika 
slag. Bebyggelse bör därför lokaliseras på ett sätt som är anpassatt till landskapet 
och det befintliga bebyggelsemönstret. Särskild försiktighet bör iakttas med att tillåta 
spridd bebyggelse, speciellt i områden av den öppna karaktär som i huvudsak är 
opåverkade av bebyggelse eller i övrigt har en orörd prägel. Betydande återhållsam-
het ska enligt förarbetena till miljöbalken (MB) iakttas med att tillåta ny enskild fritids-
bebyggelse på Ölande i enlighet med 3 och 4 kap. MB (jfr prop 1997/98:45, s, 35).
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Sökanden har getts tillfälle att yttra sig inför ett ev. negativt förhandsbesked senast 
2020-01-04. Svar har inte inkommit.

Beslutsunderlag
Karta, 2019-02-27
Ansökan förhandsbesked, 2019-02-27

Bedömning
Lagstöd
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL ( markens beskaffenhet- sankmark- 
är olämplig att bebygga) och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB.

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. Ordförande finner att det bara finns 
ett förslag.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 37 Dnr 2019/631 BN

ENERUM 2:41 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att    meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus om ca 100 m2 
samt komplementbyggnad om ca 20 m2 då förslaget är förenligt med PBL (plan-och 
bygglagen) 2 kap. 2, 4, 5, 6, 9 §§ samt MB (miljöbalken) 7 kap. 18b§.
Beslutet gäller med följande villkor:

 det planerade fritidshuset placeras i den norra delen av fastigheten med en tom-
tyta om ca 1950 m2.

 byggnader ska utformas med material och skala som överensstämmer med plat-
sen och den befintliga bebyggelsen.

 byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea om
130 kvm.

Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen 
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade 
på tomten samt ha en för platsen lämplig form och färg.

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas.

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar.

Avgift: Faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om ca 100 m2 samt 
komplementbyggnad om ca 20 kvm. Ny byggnation avses anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp.
Fastigheten, som har arealen 5765 m2, är idag bebyggd med ett mindre fritidshus 
samt komplementbyggnad.
Området är inte planlagt. Fastigheten omfattas av strandskydd. 
Kommunens VA-ledningar finns längs fastighetens västra sida.
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Området omfattas av riksintresse för friluftsliv och obruten kust vilka gäller för Öland 
i sin helhet. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok är komplettering av 
befintlig bebyggelse möjlig.
Miljö-och byggnadsnämnden beslutade 2019-12-04, dnr. 2019-001687, att det finns 
särskilda skäl för nyuppförande av ett fritidshus på fastigheten. 2020-01-16 besluta-
de länsstyrelsen att inte upphäva miljö-och byggnadsnämndens beslut om strand-
skyddsdispens den 4 dec. 2019.
Placeringen av byggnaderna (huvudbyggnad och komplementbyggnad) bedöms in-
te utvidga hemfridszonen. Tomtplatsavgränsningarna på fastigheten omfattar ett 
område om ca 2600 m2 i fastighetens södra del och en tomtplats om ca 1950 m2 i 
den norra delen där fritidshuset är tänkt att uppföras.
De som berörs av förslaget har haft tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har in-kom-
mit.

Beslutsunderlag
Situationsplan, 2019-08-23
Ansökan förhandsbesked, 2019-08-23

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelsen av ärendet. Ordförande finner att det bara finns 
ett förslag. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 38 Dnr S2018-000562 BN

BN S 2018/562 Böda Kronopark 2:114 detaljplan nytt hotell, beslut om 
antagande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnd
att   godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för antagande.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökad hotellverksamhet inom fastighe-
ten. För att skapa en flexibel detaljplan som kan möta ett utvecklingsbehov för fram-
tiden möjliggör även detaljplanen för bostäder.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade ansökan om planbesked 2018-03-22§65.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände detaljplanen med tillhörande handlingar för 
samråd 2019-08-29. Detaljplanen var ute på samråd 2019-09-09 till och med 2019-
10-02.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände detaljplanen med tillhörande handlingar för 
granskning 2019-11-22. Detaljplanen var ute på granskning 2019-12-02 till och med 
2019-12-20. 

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, 2020-01-30
Planbeskrivning, 2020-01-17
Plankarta, 2020-01-15
Granskningsutlåtande, 2020-01-17
Undersökning miljöpåverkan i planarbete, 2018-02-19

Bedömning
Planförslaget möjliggör för en utökad hotellverksamhet i ett redan exploaterat områ-
de. Området ligger i utkanten av Böda centralort. Hela kuststräckan i Böda är en po-
pulär destination för turism- och friluftsliv. Området är en attraktiv plats för vidareut-
veckling av hotellverksamhet. Vidareutvecklingen kan även bidra till samhällsnytta i 
form av fler arbetstillfällen samt stärka norra Öland som destination.

Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. Ordförande finner att det finns ett för-
slag. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 39 Dnr S2017-000270 BN

BN S 2017/270 Höken 8, detaljplan ny bostadsändamål, beslut om 
granskning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att   godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya attraktiva bostadslägenheter av varie-
rad storlek samt ge möjlighet till centrumverksamhet och vård, till exempel i form av 
trygghetsboende. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra gång- och cykelväg som 
en förlängning till den befintliga gång- och cykelvägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden godkände detaljplanen för samråd 2019-09-25. Detalj-
planen var ute på samråd 2019-10-01 till och med 2019-10-25. 

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, 2020-01-31
Planbeskrivning, 2020-01-31
Plankarta, 2020-01-30
Samrådsredogörelse, 2020-01-27
Behovsbedömning, 2017-08-08

Bedömning
Detaljplanen är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
som utredningsområde för bostäder och verksamheter. Det finns ett behov av bostä-
der inom tätorten i Borgholm. Planförslaget innebär en förtätning i ett centrumnära 
läge och möjliggör för bostadsändamål samt centrumverksamhet och vård. Detalj-
planen stämmer överens med Borgholms kommun intentioner.

Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse. Ordförande finner att det finns två förslag. 

Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar på avslag för granskning. 
Tomas Zander (C) yrkar på bifall till godkännande för granskning. 
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Beslutsordning
Ordförande ställer Marcel van Luijns yrkande mot förvaltningens förslag och finner 
förvaltningens förslag antaget.

Reservation
Marcel van Luijn (M) reserverar sig till beslutet och lämnar skriftlig reservation     . 
Se bilaga

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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SKRIFTLIG RESERVATION 
Ärende 26, Beslut om granskning detaljplan Höken 8 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna detaljplanen för granskning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden godkände 2019-09-25 detaljplanen för samråd. Under 
samrådstiden har ett stort antal synpunkter inkommit. 
 
Utbildningsnämnden: 
Om ytan ska tas i anspråk är vår bedömning att man behöver hitta ett alternativ för 
skolans verksamhet. 
 
Viktoriaskolans elever: 
För att nå alla mål i idrott behöver vi vara ute där det finns mer utrymme än i vår 
idrottshall. Planen behövs även på raster samt som utrymningsplan. 
 
Viktoriaskolans lärare: 
Vi tycker att det är mycket tragiskt om denna yta försvinner då den nyttjas oerhört mycket 
både för idrottsundervisning, på raster och av fritidshemmet. 
 
Viktoriaskolans föräldraråd: 
Bollplanen är högt stängslad för barnens skull och har använts som en självklar och 
nödvändig del av skolgården under minst 40 år. Vid jämförelse med Köpings skola eller 
Åkerboskolan är Viktoriaskolans skolgård bara en bråkdel så stor medan antalet barn dock 
är störst på Viktoriaskolan. Enligt lärarna i Idrott och hälsa blir det närmast omöjligt att 
uppfylla målen i läroplanen om denna fria yta försvinner. Barn och unga bör ges möjlighet 
att kunna påverka hur deras miljö utformas. Barnen på Viktoriaskolan har inte varit 
delaktiga i denna process. 
 
Kommunens huvudsvar på samtliga samrådspunkter är att ”grönytan tillhör idag inte 
Viktoriaskolans skolgård” och att ”kommunen har fört samtal och diskussioner med 
föräldrar som har representerat sina barns behov”. 
  
Att tomten inte formellt tillhör skolans skolgård borde betraktas som mindre relevant än att 
den faktiskt har använts av verksamheten i över 40 år – varför är bollplanen annars högt 
stängslad för barnens skull? 
 
Jag tycker att samtliga synpunkter måste redas ut ordentligt innan denna detaljplan går på 
granskning. Det saknas i dagsläget tillfredsställande svar kring: 

- Alternativ plats för verksamheterna 
- Elevernas delaktighet och möjlighet att kunna påverka, enligt Barnkonventionens 

artiklar 2, 3, 6 och 12 
- Alternativ utrymningsplats 
- Lika villkor för skolbarn i hela Borgholms kommun (jämförelse med Köpings skola och 

Åkerboskolan) 
- Boverkets rekommendationer 
- Möjlighet att uppfylla målen i läroplanen 

 
Marcel van Luijn (M) 
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§ 40 Dnr 2019-001472 BN

BN 2019/1472 Knisa 1:9 Strandskyddsdispens, yttrande till Länsstyrel-
sen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att   yttra sig över Länsstyrelsen i Kalmars beslut från 2019-12-05 med att nämnden 
vidhåller tidigare ställningstagande samt med tillägg att:
• i ett tidigare beslut från 2014 med diarienummer 2014-361 beslutade nämn-

den i samband med en dispens gällande ombyggnad av garage till gäststuga
på Knisa 1:9 att även avgränsa tomtplatsen. Tomtplatsen avgränsades enligt
bilaga 1. Länsstyrelsen valde att inte överpröva nämndens beslut som togs
den 21 januari 2015, länsstyrelsens diarienummer 526-426-2015, bilaga 3.

• som särskilt skäl hänvisas till att platsen är ianspråktagen i och med tomtplat-
sens avgränsning. Normalt finns en hemfridszon runt befintliga bostäder. På
fastigheten finns det tre bostadshus som ligger i nära anslutning till aktuell
plats där boende rör sig. Stenmuren som gränsar mot naturmarken i norr av-
skiljer de båda fastigheterna och har troligtvis funnits där under en längre tid.

• översända situationsplanen, vilken inte skickades med till länsstyrelsen efter
beslut från 2019-10-24, som visar den aktuella tomtplatsavgränsningen, bila-
ga 2.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar har överprövat nämndens beslut den 24e oktober 2019 (§ 
23, dnr. 2019-1472) gällande strandskyddsdispens för uppförande av ny byggnad 
för bostadsändamål, garage och ny infart på Knisa 1:9. Länsstyrelsen ger nämnden 
möjlighet att yttra sig

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om överprövning från 2019-12-05 
Bilaga 1: tomtplatsavgränsning dnr. 2014-361
Bilaga 2: tomtplatsavgränsning dnr. 2019-1472
Bilaga 3: Länsstyrelsens beslut att inte överpröva nämndens beslut med tillhörande 
tomtplatsavgränsning, dnr. 526-426-2015

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. Ordförande finner att det bara finns 
ett förslag. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________

45



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-06 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Årsbokslut 2019, miljö- och byggnadsnämnden, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden
att   tacka för informationen och lägga 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 2019 en budgetavvikelse om -84 tkr. Denna 
härleds till deltagande i utbildning.
Viktiga händelser under året

 Bygglovsenheten har under året haft en hög ärendeingång. En ny lagstiftning
har införts vilket innebär att ärenden ska hanteras inom 10 veckor.

 Arbete pågår med att digitalisera bygglovshandläggningen.
 Planverksamheten har arbetat fram en detaljplan som antagits samt en som

vunnit laga kraft. Ytterligare två planer ligger för antagande och större planar-
beten i kommunen har under året upptagits.

 Miljöenheten har under sommarmånaderna en hög arbetsbelastning då
många verksamheter i kommunen har öppet under säsong. Med hjälp av ex-
tra sommarpersonal har arbetet under den intensiva perioden gått bra.

 Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöenheten har gjorts un-
der året. Det föreligger arbete med implementering av systemet vilket miljö-
enheten administrerar.

 Under året har även rutiner för förenklad delgivning av besluts införts, detta
har medfört en effektivisering av arbetet.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för år 2019 en negativ budgetavvikelse om -
84 tkr (se nedan tabell).
Budgetavvikelsen avser driftskostnader som under året varit högre än budgeterad ni-
vå. Nämndens representanter har gått utbildning för att belysa de viktigaste delarna i 
Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Utbildningsdagen delades med representan-
ter från Mörbylånga kommun, kostnaderna togs av nämnden och intäkter för Mörby-
långa kommuns deltagande finns därav redovisade på nämnden.
Vidare har kostnader för en lokal i Löttorp belastat miljö- och byggnadsnämnden un-
der året, denna kostnad har varit högre än budgeterad nivå vilket även påverkar den 
negativa budgetavvikelsen för drift.
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Ekonomisk sammanställning per kontoslag

 Budget 2019 Utfall 2019 Avvikelse

8000 Miljö- och bygg-
nadsnämnden

Intäkter 0 -25 25

Personalkostnader 511 503 8

Driftkostnader 23 139 -117

Sum-
ma 534 617 -84

Nämndens mål

Medborgare
Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delaktighet, inflytande och lika 
möjligheter.

Nyckeltal M
ålvärde

U
tfall

 Nöjd-Inflytande-Index
3

9
4

4

 Kommunens webinformation till medbor-
garna

1 1

 Antal ärenden inkomna via e-tjänst
2

70
9

5

Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig

Målen anses vara delvis uppfyllt. Arbetet med att förbättra medborgarens väg in har 
pågått under året. En ny hemsida är under framtagande vilket kommer att fortsätta 
under 2020. Man arbetar även med analoga och digitala guider och checklistor för 
att medborgare och företag vad gäller tillstånd och lov.

Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering

Målet anses vara uppnått. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem är genom-
förd. Förberedelser för konvertering pågår.
Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för 
nöjdare företagare som blir fler.
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Nyckeltal M
ålvärde

U
tfall

 Andel genomförd tillsyn i relation till pla-
nerad

8
0 %

9
1 %

 Löpande insikt  Uppnått

Realistiska och aktuella tillsynsplaner

Målet anses vara uppnått. Verksamhetsregister har uppdaterats kontinuerligt under 
året.

Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla nämndens arbete

Målet anses inte vara uppnått. Det slutgiltiga resultatet av NKI-undersökningen är in-
te klart än. Efter tredje kvartalet sågs en tydlig höjning av omdömena för områdena 
miljö-och hälsoskydd och livsmedel. Serveringstillstånd ligger på samma nivå som 
föregående år.
Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att leva, verka och bo i hela 
kommunen året runt.

Nyckeltal M
ålvärde

U
tfall

 Andel ärenden där handläggningstiden 
överskrids

0
 %

4
,2 %

 Antal uppdaterade/digitaliserade detalj-
planer

1
0 1

Beslutade handläggningstider överskrids inte

Målet anses inte vara uppnått. Vid överskridande av handläggningstid ges en reducering av 
avgiften. Under 2019 har 26 ärenden fått en reducerad avgift vilket leder till ett intäktsbort-
fall om ca. 150 tkr. Under året har arbete pågått för att ta fram rutiner och mallar som stöd i 
arbetet.

Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner

Målet anses vara delvis uppnått. Ett antal äldre detaljplaner har digitaliserats full-
ständigt. En ordentlig arbetsinsats har krävts för detta och på kort sikt ser man att 
arbetsinsatsen inte morsvarar nyttan vilket gör att arbetet avtagits. Istället har 
plankartor georeferats för att placeras i kartsystemet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-26
Årsbokslut 2019, 2020-02-26
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 42 Dnr - BN

Övriga frågor och information

 Ordförande informerar om att man ska träffa Krögarföreningen den 12/2.

 Borgholms kommuns dataskyddsombud (DSO) är inbjuden till miljö- och bygg-
nadsnämndens möte den 26/2.

 Mark- och miljödomstolen kallar till sammanträde och syn, torsdagen den 13/2..
Ordförande, plan- och byggchef och byggnadsinspektör deltar.
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