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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 60

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att  godkänna kallelse och dagordningen

att      kallelse till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ändras i reglementet 
att utskick ska ske senast två (2) arbetsdagar före sammanträdesdagen.

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

Dagens sammanträde

Kalellse till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskottet får handlingarna mycket 
sent och det ställer till det för ledamöterna. Diskussion att ändra reglementet att 
kallelsen ska skickas ut senast två (2) vardagar före sammanträdesdagen. 

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 61

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Tomas Zander (C) samt  Mar-

cel van Luijn (M)

Att justeringsdag föreslås 2020-04-08 kl 16:00

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 62

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   lägga ärendet till handlingarna .

Ärendebeskrivning
Joel Schäfer (S) anmäler jäv till §77. 

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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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 63

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr BN 2020-000209 BN

BN 2020/209 Revisionsrapport detaljplaneprocess 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden tacka för informationen

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med 
detaljplanering.

Resultaten finns i bifogad rapport. Revisorerna vill senast den 4 juni ha svar från mil-
jö- och byggnadsnämnden hur man av ser att åtgärda de påpekanden som görs i 
den revisionella bedömningen.

Svaret till revisorerna kommer att hanteras av miljö- och byggnadsnämnden i maj.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-03
Brev från revisorerna, 2020-03-04
Granskning av detaljplaneprocessen, PwC, 2020-03-04

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2019/791 BN

BORGHOLM 11:42 Detaljplan för särskilt boende

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

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i
anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska
medge byggnation av 80 platser fördelat på 8 avdelningar om 10 lägenheter
vardera.

Planen omfattar även det område som i tidigare utredningar (se
Samhällsnära våtmarker och FÖP Borgholm Köpingsvik) pekas ut för
dagvattenhantering och planen ska därför även tillåta dagvattenåtgärder i
berört grönområde. De gamla ekarna och skogsalmarna inom området är
redan inmätta och har blivit bedömda (Trädvårdsplan 2016) vilket är ett
nödvändigt underlag för planarbetet.

Fjärrvärmeverket med tillhörande ledningar ligger inom planområdet och
inverkar på planens utformning och/eller genomförande.
Planbestämmelserna utformas med flexibilitet för att kunna möta framtida
behov av lokaler inom området.

Huvuddelen av planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Östra
kanten av området ligger inom stadsplan 08-BOR-73, nr 9 i kommunens
register, fastställd 1943-04-30 och förslag till ändring av stadsplan 08-BOR-
146, nr 150 i kommunens register, fastställd 1977-05-17. Västra sidan
omfattas till en liten del av stadsplan 08-BOR-78, nr 16 i kommunens
register, fastställd 1950-10-13. För de delar som omfattas av detaljplaner i
öster finns angivet att markanvändningen är park eller plantering samt
allmänt ändamål. I väster är markanvändningen angiven som park.

Parallellt med planens framarbetande och genomförande ska projektering
och färdigställande av fördröjningsytor för dagvattenhantering ske.
Utformning rekommenderas ske i enlighet med framtagen bedömning för
området i LOVA-rapporten Samhällsnära våtmarker, Borgholms kommun.
Kommunen ska bekosta dessa som en del i genomförandet av
dagvattenplanen samt detaljplanen.

Upprättandet av detaljplanen följer plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett 
standard förfarande.
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 64

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-04
Plankarta, 2020-04-03
Planbeskrivning, 2020-04-05
Undersökning om betydande miljöpåverka, 2020-01-17

Bedömning
Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap

Konsekvensanalys
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar
detaljplan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar inte bara befintliga
verksamheter utan möjliggör även de planer som finns på att bygga ett nytt
vårdboende inom området.

Ett genomförande av detaljplanen skulle också bidra till en förbättring av
omhändertagandet av dagvatten i området.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen och finner att det bara finns ett förslag till be-
slut.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2020/59 BN

DJUPVIK 1:147 Planbesked för hotell (TN)

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja positivt planbesked och ge    
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för området.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2020-01-21 och avser fastigheterna Djupvik 1:147, del av Djupvik 
1:1 och del av Djupvik 1:67. 
Fastigheterna är idag planlagda som parkmark. Syftet med ansökan är att kunna ut-
veckla befintlig restaurang med kiosk- och hotellverksamhet med tillhörande utrym-
men och ytor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-31
Ansökan, 2020-01-21
Bilaga 1 – skrivelse med beskrivning av ärende, 2020-01-21
Bilaga 2 – Bildepresentation, 2020-01-21

Bedömning
Djupvik 1:147, 1:1 och 1:67 ligger i centrala Djupvik ca 2 mil norr om Borgholms 
stad. Sökanden har tillsammans med sin bror införskaffat fastigheten Djupvik 1:147 
2018 och har sedan dess drivit restaurangen Elise som ligger på platsen. Sökanden 
vill utveckla restaurangen med först och främst fler toaletter och utrymme för sopför-
varing men på sikt även etablera en cafébyggnad på ca 30-40 kvm, en hotellverk-
samhet med ca sju till tolv stycken uthyrbara stugor om 25-50 kvm vardera och med 
detta även uppföra en tillhörande personalbostad med förvaring på ca 80-100 kvm 
samt parkeringsytor för 30-40 bilar. 
Sökandes planer innefattar planläggning av den egna fastigheten, kommunal mark 
samt annan privatägd mark. 

Gällande planer
För fastigheterna i ansökan gäller byggnadsplan (detaljplan) 08-FÖR-483, nr 101, 
laga kraft 1971-03-15, som för sökta områden medger användningen park, allmän 
plats, vilket innebär att verksamheten som idag bedrivs på platsen saknar stöd i gäl-
lande plan. En ny detaljplan skulle medföra både en legalisering av pågående verk-
samhet samt möjliggöra för en utveckling på den mark som idag är planlagd som 
park. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Djupviksområdet (FÖP) ligger den västra de-
len av fastigheten Djupvik 1:47 inom bevarandeområde och den östra delen, delar 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

av förslaget som rör Djupvik 1:1 samt de delar av Djupvik 1:67 som föreslås för be-
byggelse, inom område som pekats ut för bebyggelseutveckling. 

Kommunens översiktsplan lyfter först och främst frågan om lämpliga avloppslösning-
ar vid anläggandet av nya fastigheter, en fråga som är utredd då det idag finns ett 
utbyggt kommunalt avloppsnät i Djupvik.   
Markområdet och förutsättningar
Kommunen har tagit fram en utredning om betydande miljöpåverkan, 2020-02-03. 
En detaljplan i området bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan men nedan 
miljöfaktorer och naturvärden ska uppmärksammas och behandlas i planarbetet.

Inom och i anslutning till planområdet finns fornlämningar, gravar markerade med 
stenblock. Undersökningsstatus på lämningar är okänd och länsstyrelsen måste till-
frågas gällande eventuella undersökningar. 

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap § 
3) samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap § 2) vilka rör hela Öland.

Trubbstarr som är starkt hotad enligt rödlistan finns noterad i anslutning till området. 
Trubbstarr är endast känd från Öland och Skåne och växer på kalkrika sandiga mar-
ker, till exempel i vägkanter och lågvuxna torrängar. Djupvik 1:67 bedöms inte utgö-
ra en sådan torräng vid en då det till största delen utgörs av grovt kalkstensklapper. 
Möjligen kan den sydöstra delen, en brant mot befintlig bebyggelse utgöra lämplig 
biotop. 

Djupvik 1:67 kan vid bebyggelse komma att kräva en större utfyllnad då det ligger 
lågt i förhållande till väg och befintlig bebyggelse, ca 1-1,5 meter lägre.

I samband med framtagande av planen ska en undersökning göras för omhänderta-
gande av dagvatten. Flera planer är på gång att tas fram inom Djupviksområdet och 
det finns en avsikt att titta på hela området gällande dagvattenhanteringen. Möjligen 
kan även detta område tas med i planeringen för dagvattenlösning för Djupvik.

Lagstöd
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning. 

Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Upplysningar
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900).

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900). 
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 65

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avgift 
Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommunfullmäkti-
ge. 

Tidplan
Kommunens resurser prioriteras utifrån kommunens föreliggande behov. Viktning av 
planprojektens prioritet görs utifrån samhällsnytta. Satsningar som kan skapa ar-
betstillfällen och/eller permanentboende i högre grad prioriteras. Ny ställning till prio-
ritering görs vid nytillkommande projekt. En normal planprocess är beräknad till cirka 
två år. Planen kan då antas tidigast 2023.

Konsekvensanalys
Det finns intentioner i FÖP:en för Djupviksområdet att en utveckling ska ske inom 
Djupvik- och Lofta. Främst gäller det en bostadsutveckling men den ska i sin tur ge 
underlag för att andra verksamheter i Djupvik ska kunna växa. Stora delar av mar-
ken som avses i ansökan ligger inom område som i FÖP:en pekats ut som utred-
ningsområde för bebyggelse. 

Restaurangen på Djupvik 1:147 har funnits under en längre tid i olika former och det 
vore ett naturligt steg att legalisera verksamheten i en ny detaljplan. En ny detaljplan 
skulle med fördel även kunna tillåta ett utvecklande av den kioskdel som föreslås i 
ansökan. 

Ytterligare utveckling på del av angränsade fastigheter, Djupvik 1:1 samt Djupvik 
1:67, med hotellverksamhet i form av stuguthyrning och personalbostad måste dock 
ske med försiktighet och eftertanke. Området som avses i ansökan ligger i anslut-
ning till infarten i Djupviks centrala delar, ett område som är brytpunkten för färden 
ner till vattnet. Här tunnas bebyggelsen ut och landskapet öppnar upp sig och den 
magnifika vyn ut mot sundet möter den som anländer. Stugverksamheten som fö-
reslås ligger i förslaget inritat söder om restaurangen vilket ger ett respektavstånd till 
infarten. Föreslagen personalbostad gör dock ett större anspråk på utrymmet nära 
vägen och karaktären i området vilket inte ses som lämpligt. I övrigt ska den tydliga 
bebyggelsekaraktär som finns i Djupvik- och Loftaområdet med låga byggnader och 
en dov färgsättning respekteras. Det måste också vara tydligt att hotellverksamhe-
ten är en verksamhet där vistelse är tillfällig och att den över tid inte övergår till nå-
gon form av permanent boende. 

Ett detaljplanearbete i området bör kombineras med det redan pågående arbete 
som finns på gång i andra delar av Djupvik, speciellt avseende dagvattenhantering 
som med fördel skulle kunna hanteras i ett större sammanhang.  

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan för området
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra genomgången av ärendet.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 66 Dnr BN2020/20 BN

BN 2020/20 Böda 1:1 Upphävande av del av detaljplan

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   överlåta till miljö- och byggnadsnämnden att fatta beslut. 

Ärendebeskrivning
Enligt aktuell detaljplan finns idag bestämmelsen åkermark.
Ägaren till Böda Ica Nära har problem sommartid gällande
parkeringsplatserna som är få intill butiken. Intill själva byggnaden står idag
en återvinningsstation som upptar en stor del av möjlig bilparkering. Man
har nu för avsikt att tillskapa nya P-platser på motsatt sida butiken, på ett
mindre område som ligger inklämt mellan dagens väg 136 och den gamla
landsvägen. Detta område är idag en del av Svenska kyrkans ägo, Böda
1:1, men som man avser att avyttra.

Syftet med ovannämnda avyttring är att den parkering som man önskar
tillskapa inte ska bli planstridig och utgår därmed ur detaljplanen.

Parkeringen har redan fått ett positivt bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-04
Planbeskrivning med karta (rev) 2020-04-04
Behovsbedömning – utförd av HWH, 2020-01-13

Bedömning
Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgången av ärendet 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

___________________
______________
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§ 67 Dnr 2019/935 BN

STENNINGE 3:48  Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus.

Ärendebeskrivning
     Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Stenningevägen. 
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund. 
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna.
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten 
kust och rörligt friluftsliv.
I det aktuella området finns arterna Korskovall och Ängsskära noterade.
Båda arterna är rödlistade och klassade som nära hotade enligt artportalen.
Sökanden har av Länsstyrelsen fått tillstånd att anordna en trumma under den gam-
la järnvägsbanken för att undvika ansamlingar av vatten vid snösmältning.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Yttrande, 2020-04-02
Yttrande, 2020-04-02
E-post meddelande, 2020-03-04
Beslut från annan myndighet, 2020-02-14
Brev, 2019-11-28
Situationsplan, 2019-11-27
Ansökan förhandsbesked, 2019-11-27

Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden
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1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,

9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i om-
rådesbestämmelser.
Motivering
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken (MB) bedöms vara uppfyllda. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt förhandsbesked

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 68 Dnr 2020/72 BN

BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked nybyggnad bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning och grannhörande.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken bostadshus. 

Förvaltningen har kommunicerat ett avslag med sökande därför att den ansökta åt-
gärden inte överensstämmer med bebyggelsemönstret i området. 

Förvaltningen har vid besök på platsen konstaterat att de inre tomterna kommer att 
placeras på vattensjukt område. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 
PBL. 

Ett yttrande har inkommit från sökande samt att denne vidhåller sin ansökan och in-
bjuder nämnden att komma ut för ett besök på plats. 

Sökanden har inkommit med ansökan för enskild avloppsanläggning. 

Beslutsunderlag
Fotografi, 2020-04-03
Yttrande, 2020-04-03
Följebrev, skrivelse från sökande 2020-04-03
Fotografi, tomt 2 och tomt 4, 2020-04-03
Ansökan, 2020-01-22
Situationsplan, 2020-01-22
Tillstånd avlopp, äldre tillstånd, 2020-01-22

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och redovisning av ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 69 Dnr 2020/155 BN

Äleklinta 3:4 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att    föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av 1 st bostadshus.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 1 st bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. 
Miljöavdelningen har beslutat om gemensam avloppsanläggning 2018-11-27
Befintlig gemensam brunn finns med tillräckligt med vatten för byggnadens behov.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 2 yttranden med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till fastigheten Äleklinta 2:22 skriver i sitt yttrande att de anser att infarten 
som ligger i direkt anslutning till deras tomtgräns är olämplig. De skriver även att de 
anser att den sammanlagda ytan av planerad byggnation är för stor i förhållande till 
den begränsade tomtytan. Det finns även ekar i det sydöstra hörnet på tomten som 
de undrar om planerad byggnation kommer påverka.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-30
Grannehörande, 2020-03-24
Situationsplan, 2020-02-19
Ansökan förhandsbesked, 2020-02-19

Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd 
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i om-
rådesbestämmelser.
Motivering
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyllda. 
Platsen för ansökan ligger inom redan ianspråktagen mark för bebyggelse. Vad gäl-
ler grannyttrandet om placering och antal byggnader på tomten så kollar man bara 
lämplighet att bebygga marken i förhandsbeskedet. Hur byggnader lokaliseras prö-
vas senare när det ansöks om bygglov. Man kan dock begränsa byggbar yta på 
tomten i ett förhandsbesked för att behålla en enhetlig och småskalig bebyggelse 
om platsen ligger inom en samlad bebyggelse med exempelvis en speciell bykarak-
tär. Men då detta ligger utanför även samlad bebyggelse och endast består av ett 
fåtal hus där upplägget med flera hus på fastigheten redan finns så anses det inte 
krävas i detta skede.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt förhandsbesked

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet och ser att det bara finns ett för-
slag.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 70 Dnr 2020/213 BN

Lundegård 2:1 Anmälan attefall nybyggnad max 25m² fritidshus 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att neka startbesked för nybyggnad av 
gäststuga med 24 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser anmälan om bygglovsbefriade åtgärder i form av nybyggnad av gäst-
stuga med 24 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 187.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. Sökanden har inkom-
mit med ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30
Reviderad situationsplan, 2020-03-16
Anmälan, 2020-03-05
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-03-05

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 4 a § plan- och bygglagen 
(PBL).
Detta då den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas då marken är satt som parkmark i detalj-
planen.
En komplementbyggnad som avses i 9 kap 4 a § plan- och bygglagen (PBL) måste 
placeras inom den egna tomtmarken och minst 4,5 m från mark som är satt som 
parkmark i detaljplan.
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgången av ärende och ser att det bara finns ett förslag-
till beslut.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 71 Dnr 2019/383 BN

XX  Åtgärder utförda utan lov, uppställning av container 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till 
fastigheten XX  med 13 954 kr för att ha påbörjat en bygglovspliktig åt-gärd utan 
startbesked,

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått in ett klagomål på att åtgärder är utförda utan startbesked, i 
form av uppställning av en container på 24 m2. Ett tillsynsärende har startats på fas-
tigheten och kommunikation har förts med fastighetsägaren. Begäran om yttrande 
skickades ut som besvarades av fastighetsägaren 2019-12-12 med önskan om att 
få till 2020-03-31 på sig att ta bort containern. Då tidsfristen har löpt ut så förordar 
nu förvaltningen att miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift i 
ärendet. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det en ansökan om bygglov till byggnads-
nämnden och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas.
Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägaren och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig. 
Fastighetägaren inom med ett yttrande 2020-04-02 om att containern nu är såld och 
förhoppningsvis är bortforslad till nämndens möte. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Epost, 2019-05-16
Fotografi, 2019-10-08
Yttrande, 2019-12-12

Bedömning
Det krävs bygglov för en nybyggnation enligt plan- och bygglagen kap 9 § 2 (PBL) 
En åtgärd får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL).
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en bygg-sank-
tionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-
ningen.
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet
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Yrkande
Tomas Zander yrkar bifall till förvaltningens förslag 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 72 Dnr 2020/286 BN

XX  Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till 
fastigheten XX med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan 
startbesked,

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en väsentlig ändring av 
eldstad har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltningen. 
Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 
och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas.
Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig. 
Ett yttrande har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-02
Yttrande, 2020-03-31
Begäran om yttrande, 2020-03-30
Besiktningsprotokoll sotare, 2020-03-16

Bedömning
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (6 kap 5 § PBF). 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL).
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktions-
avgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och bygg-förordningen.
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning av ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnasnämnden

______________
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§ 72 Dnr 2020/233 BN

XX Anmälan om installation av eldstad enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till 
fastigheten XX med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad ut-an 
startbesked.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en väsentlig ändring av 
eldstad har skett utan att startbesked har utfärdats av förvaltningen. 
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 och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig. 
Ett yttrande har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-20
Beslut - Slutbesked, 2020-03-20
Startbesked, 2020-03-20
Anmälan, 2020-03-12
Besiktningsprotokoll sotare, 2020-03-10
Ingående e-post, 2020-03-19 

Bedömning
Det krävs en anmälan för en väsentlig ändring av en eldstad (6 kap 5 § PBF). 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL).
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktions-
avgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och bygg-förordningen.
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet. 
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Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 74 Dnr 2020/40 BN

RÄLLA TALL 3:18 Bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad 
av fritidshus och förråd

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för tillbyggnad av förråd,  
fritidhus, passage och garage med en sammanlagd yta av 125 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av förråd 28,4 m2, fritidshus 23 m2, passage 
15 m2 och garage 57,4 m2.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 195.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och bygg-la-
gen (PBL), sista svarsdag är 2020-04-10.  Inga negativa yttranden har inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 
2020-03-24 inkom sökanden med yttrande samt att de vidhåller sin ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30-
Ansökan, 2020-03-11
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-03-11
Situationsplan, 2020-03-05
Planritning, 2020-03-05
Fasadritning, 2020-03-05
Fasadritning, 2020-03-0

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL).
Utformningen av 39 § byggnadsstadgan innebär att nämnden får göra en prövning 
om det finns förutsättningar att medge att en byggnad placeras på mindre avstånd 
frän tomtgränsen än 4,5 meter. 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-pla-
nens bestämmelser avseende
- avstånd till tomtgräns då garaget placeras i tomtgräns mot gällande 4.5 m.
- avstånd till tomtgräns då tillbyggnad av förråd hamnar 3 m från tomtgräns mot
gällande 4.5 m.

26



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-04-08 74

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sökt åtgärd strider även mot PBL 2 kap 6 § pkt 1 (plan- och bygglagen): Vid plan-
läggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte krä-
ver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och land-
skapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhets-
verkan.

Åtgärden bryter även mot PBL 8 kap 1 § pkt 2, i avseende om en god form.
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.
Bedömning
Då detaljplanen säger att endast en komplementbyggnad får byggas på tomten så 
ändrade sökande sin ansökan och la till en passage för att på så vis få bostadshus 
och garage som en byggnad. Men detta bryter då mot paragrafer i kap 2 PBL om en 
god form och helhetsverkan i bebyggelseområden. Sökande har yttrat sig över tan-
ken med passagen att den blir ett bra komplement och kommer användas som en 
typ av växthus samt underlätta passage mellan bostad och garage under vinterhalv-
året. Men helhetsintrycket blir ändå en konstig form och helhet på bebyggelsen på 
fastigheten så förvaltningen vidhåller sitt beslut om avslag.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till avslag. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning av ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden 

______________
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§ 75 Dnr 2020/138 BN

TALLEN 13 Bygglov för nybyggnad av garage

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för nybyggnad av carport 
med förråd 72 m² byggnadsarea (29 m² bruttoarea och 43 m² öppenarea).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av carport och förråd.
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 inte kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Ansökan bygglov, 2020-02-13
Fasad- och planritning, 2020-02-13
Situationsplan, 2020-02-13
Grannegodkännande, 2020-02-13

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas,
- avstånd till tomtgräns 0,4 m mot gällande 4.5 m,
- byggnadsarean 231 m² mot gällande max 212m²,

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet.  

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 76 Dnr 2020/158 BN

PERSNÄS-SANDVIK 1:65 Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för nybyggnad av förråds-
byggnad med 12 m² byggnadsarea.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 282.
Berörda grannar har inte hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-03-25 inkom 
sökanden med yttrande med en något justerad placering, tillsammans med foton, 
och vidhåller sin ansökan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-02
Meddelanden, 2020-03-25
Fotografi, 2020-03-25
Situationsplan, 2020-03-25
Fotografi, 2020-03-25
Fotografi, 2020-03-25
Inkommande skrivelse, 2020-03-12
Planritning, 2020-03-12
Situationsplan, 2020-03-12
Fasadritning, 2020-02-20
Ansökan bygglov, 2020-02-20

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL).
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).
Vid handläggning av ärendet uppdagades att det befintliga förrådet inte uppförts   
enligt det tidigare lämnade bygglovet. 
Då fastigheten bildades utformades den som en sk. skafttomt som skulle utgöra in-
farten till densamma.
Fastighetens infart sker idag över naturområde på vilket gång- och cykelväg inte får 
anordnas på. Detta gör att inte heller motortrafik får färdas över marken.
Då det befintliga förrådet och det nu ansökta förrådet omöjliggör planenlig infart till 
fastigheten, kan den ansökta åtgärden inte tolkas som en liten avvikelse.
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Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar på bifall till av-
slag. 

Dagens sammanträde
Ordförande  tackar för redogörelse av ärendet.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 77 Dnr 2020/148 BN

Åkaren 29 Bygglov för skylt/ljusanordning 

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för uppsättning av skylt/lju-
sanordning vid in-och utfarten till ICA Supermarket, under förutsättning att det inte är 
rörliga bilder.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för att ersätta befintliga skyltar med digitala skyltar (bild-väx-
lare) vid ICA Supermarket Borgholm.
De föreslagna skyltarna, som förmedlar ljusreklam, avses placeras på fastigheten 
Åkaren 29 i direkt anslutning till Storgatan och in-och utfarten till ICA Supermarket. 
Reklamskyltarna riktar sig mot trafikanter utmed Storgatan, som passeras av for-
donsförare, cyklister (cykelväg) och gående.
De digitala skyltarna (2 st) med yttermåtten 2560x2880 mm (7,37 kvm) har samma 
storlek som nuvarande skyltar. Skyltarna monteras på befintliga stolpar. Antalet bild-
växlingar per timme anpassas efter kommunens önskemål. Finns inga särskilda 
önskemål sätts växlingarna till 10 sekunder, som är brukligt i branschen.
Väghållare är Borgholms kommun.
Elektronisk bildväxlande reklam som växlar budskap med täta intervaller och som 
riktar sig mot vägar, innebär en dokumenterad förhöjd risk för trafikolyckor. Det kan 
innebära ett hot mot människors hälsa och säkerhet och strider mot PBL 2 kap. 5§ 
pkt.1 (plan-och bygglagen).
Om fordonsförare distraheras två sekunder eller mer medför det en högre risk för 
olycka. Det råder en allmän samstämmighet inom forskarvärlden att distraktion är en 
betydande riskfaktor för trafikolycka. Då inkluderas alla typer av distraktioner, men 
det är särskilt visuell distraktion som bedöms vara riskfylld. Rörliga föremål i synfäl-
tets periferi drar till sig människors uppmärksamhet. Det sker instinktivt och är en 
grundläggande vital mänsklig egenskap. Bildväxlande reklam intill vägar är en typ av 
sådan rörelse som omedvetet drar till sig fordonförares uppmärksamhet.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut senast 2020-04-03.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01
Fotografi, 2020-02-18
Ansökan bygglov, 2020-02-18
Inkommande skrivelse, 2020-02-18
Karta, 2020-02-18
Fotografi, 2020-02-18
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Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet enligt 2 kap 5 § pkt.1 plan- och bygglagen (PBL).

Jäv
Joel Schäfer (S) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets genomgång eller beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 78 Dnr 2020/36 BN

HÖGBY-SANDBY 1:43 Bygglov för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av ett fri-
tidshus med 152 m² byggnadsarea (123 m² bruttoarea och 29 m² öppenarea).

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med 152 m² byggnadsarea 
(123 m² bruttoarea och 29 m² öppenarea).
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). Inga negati-
va yttranden har inkommit.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-02
Fasad-, plan-, sektionsritning, 2020-02-18
Situationsplan, 2020-02-14
Anmälan, 2020-02-14
Ansökan bygglov, 2020-01-09

Bedömning
Utformningen av 39 § byggnadsstadgan innebär att nämnden får göra en prövning 
om det finns förutsättningar att medge att en byggnad placeras på mindre avstånd 
frän tomtgränsen än 4,5 meter. Om förutsättningarna för undantag är uppfyllda ska 
åtgärden betraktas som planenlig.
Med stöd av detaljplanens undantagsbestämmelse uppfyller åtgärden kraven enligt 
9 kap 30 § PBL gällande byggnadsarean.
Byggnadens fasad mot öster har en byggnadshöjd om 3,27 m och en taklutning om 
37 grader, fasaden mot väster har en byggnadshöjd om 2,97 m och en taklutning 
om 17 grader. I detta fall är fasaden mot öster entrésida och den fasad som ska va-
ra beräkningsgrundande i alla fall gällande byggnadshöjden.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygg-
lov.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet samt finner att det finns två förslag till 
beslut. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 79 Dnr S 2018-000708 BN

BN 2018/708 Vi 3:16 Bygglov för nybyggnad av torn, yttrande till Mark- 
och miljödomstolen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att man bifaller och går med på det som 
begärs i handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med till-
hörande teknikbod om 8 m².

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.

2019-03-28 § 71 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att avslå ansökan om 
bygglov. Beslutet överklagades av sökanden och 2019-07-18 (dnr 403-4660-2019) 
beslutade länsstyrelsen att upphäva beslutet och återförvisa ärendet till nämnden för 
medgivande av bygglov.

Tydligen har länsstyrelsens beslut 2019-07-18 överklagats. Nämnden får aldrig veta 
om en överinstans beslut eller dom har överklagats då nämnden aldrig får del av 
den rättidsprövning som görs.

Det var just detta ärende som framkallade behovet av riktlinjer för etablering av 
elektroniska kommunikationsanläggningar i Borgholms kommun.
Dessa riktlinjer antogs av kommunstyrelsen 2019-11-26, § 187.

Nämnden anser att stöd för att inte bevilja ett lov på den aktuella platsen finns i des-
sa riktlinjer

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-02
Bilaga, 2020-03-31
Föreläggande att komplettera, 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Bilaga , 2020-03-31
Beslut från annan myndighet, 2019-07-22
Beslut, bygglov, 2019-03-28, §71
Riktlinje för etablering av elektroniska kommunikationsanläggningar KS 2019-11-26, 
§187
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Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen av ärendet.   

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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§ 80 Dnr -  BN 

Övriga frågor och information 

• Långlöt 2:7, kommuniceringen är överklagad och skickas till Länsstyrelsen.
• XX, har utfört åtgärd utan anmälan, som kräver en anmälan. Kommer att

åtalsanmälas.
• Avgifter. Många näringsidkare har hört av sig angående fakturor gällande miljö-

avgifter, alkoholtillstånd samt årliga livsmedelsavgifter. Det tidigare kommunice-
rade datum 2020-09-01 kvarstår som sista betalningsdag. Miljöenheten får i
uppdrag att kommunicera med alla berörda angående sista betaldatum.

• Köpinge 1:59 mfl, ovårdade tomter. Förvaltningen får i uppdrag att kontakta fas-
tighetsägaren.

• Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ser gärna att byggenheten arbetar
mer med tillsyn framöver.

• Lundegård 2:1, förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av området och
diskutera med markägaren.

______________
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