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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 167

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att kallelse har gått ut i vederbörande ordning och godkänner den med ändring-

arna.

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
Ärende nr 30 Norrböda 2:51 utgår. Sökande kommer att komma in med nya hand-
lingar. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 168

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Tomas Zander (C) och som 

ersättare Marie-Helen Ståhl (S)

Att justeringsdag föreslås 2020-09-29 kl 10:30.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 169

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv till ärende nr 17, §183

Joel Schäfer (S) anmäler jäv till ärende nr 29, §195

Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör att 
personens opartiskhet kan ifrågasättas. 

Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv och det kan ske till ordföranden fö-
re eller på sammanträdet.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 Dnr 2020-000002 BN

BN2020/2 Månadsuppföljning/delårsbokslut augusti, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till hand-
lingarna.

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 perioden januari till augusti en positiv bud-
getavvikelse om 52 tkr.

Händelser av väsentlig betydelse

På grund av Covid-19 fick miljöenheten den 1:a juli nya arbetsuppgifter i och med 
tillsynsansvaret enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomisk sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 51 tkr. Progno-
sen på helår väntas vara en budget i balans. Avvikelsen härleds till arvoden samt 
medel för kurser under budgeterad nivå.

Kommunens verksamheter

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet 
(per nämnd), ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kom-
mer vidtagas för att nå en budget i balans redovisas också här.

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

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.

Rambudget 2019 533 tkr

Ordförande Joel Schäfer (S)

Förvaltningschef Jens Odevall
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Analys av verksamheten

Miljö- och byggnadsnämnd

Ärendeingången på bygglov och beställningar till kart och mät anses god för perio-
den och arbete med att fakturera för utförda arbeten har påbörjats under perioden 
vilket väntas ge redovisade intäkter i september.

Nämndens mål

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, kommunfullmäktige-
mål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, organisation och hållbar-
het. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är knutna till dessa per-
spektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med en bedömning om 
målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått (röd). Vidare återfinns 
analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive nämndmål där ut-
fall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med måluppfyllelse på respektive nyc-
keltal.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Perspektiv: Organisation

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarna bidrar till utveckling

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommuns ska vara en effektiv och ändamålsen-
lig organisation

Perspektiv: Hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska vara en förebild och bidra till en 
ansvarsfull samhällsutveckling.

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas utifrån 
god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ekonomisk analys

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden januari till augusti en fortsatt po-
sitiv budgetavvikelse om 51 tkr (se tabell nedan). Avvikelsen härleds både till lägre 
kostnader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har budget för utbildningar 
som ännu inte är utnyttjad fullt ut.

Prognos

Miljö- och byggnadsnämnden väntas ha en budget i balans vid årets slut. Dock finns 
osäkerhet kring om det är möjligt att delta i några utbildningar under hösten på 
grund av Covid-19.

Åtgärder

Inga åtgärder föreligger då prognosen visar på en budget i balans
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 170

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förväntad utveckling

• Fortsatt dialog gällande samverkan förs med Mörbylånga kommun.

• Digitalisering och nya system och moduler är aktuellt för både miljö- och byg-
genheten.

• Rekrytering pågår också i båda enheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivselse, 2020-09-24
Delårsbokslut, 2020-09-24

Dagens sammanträde
Ordförande tackar controllern för redovisning och information i ärendet.  

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 171

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Antal ärenden som fått reducerad avgift augusti månad, in-
formation

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen och lägger den till hand-
lingarna.

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en redu-
cerad avgift för kunden var för augusti månad 0 stycken, totalt  intäktsbortfall om 0 
tkr. Detta beror av att inga debiteringar är gjorda på grund av tidsbrist. Arbetet med  
debiteringarna har påbörjats utföras under september. 

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder:
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 171

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-24

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information om i ärendet. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 172

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172 Dnr - BN

Handlingar som överlämnas till nämnden, information

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informtionen 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 173

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173 Dnr - BN

Redovisning av delegationsbeslut, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna redovisning och genomgång av delegationsbeslut och lägger den till 
handlingarna. (Bilaga 2).

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för informationen 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Samverkan energi- och klimatrådgivning 6 kommuner, infor-
mation

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   begära en projektredovisning, en redovisning vad som har utförts för Borgholms 
kommun av samordnare Mönsterås kommun

att    beslutet skickas som svar till samordnare, Mönsterås kommun samt som 

att   beslutet skickas till kommunstyrelsen, Borgholms kommun för kännedom

Ärendebeskrivning
Det gått två och ett halvt år av samverkan om energi- och klimatrådgivning. Projek-
tet slutar vid årsskiftet 2020/2021.

Denna samverkan har inneburit att man från Mönsterås har samordnat och utfört 
energi- och klimatrådgivning för 6 kommuner: Borgholm, Hultsfred, Högsby, Mörby-
långa, Mönsterås och Vimmerby.

Privatpersoner, små- och medelstora företag, föreningar och organisationer har kon-
taktat oss och fått råd om energi och klimat. Rådgivningen har skett genom hembe-
sök, företagsbesök, telefon och e-post. Vi har också deltagit i mässor och liknande, 
anordnat egna event samt annonserat i olika medier.

Tyvärr har det ännu inte kommit några klara besked från Energimyndigheten om hur 
energi- och klimatrådgivningen kommer att vara organiserad efter årsskiftet. Det ver-
kar dock helt klart att det blir en fortsättning i någon form.

Projektet behöver titta bakåt, hur det har fungerat, och titta framåt, hur kommunerna 
ska kunna erbjuda energi- och klimatrådgivning till invånare, företag, föreningar och 
organisationer i våra kommuner även efter årsskiftet.

Samordnaren önskar få synpunkter på hur det har fungerat den här tiden och även 
hur man ser på framtiden efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §149
Samverkan energi- och klimatrådgivning, lägesrapport , 2020-01-29

Bedömning
Här ska bedömningen från tjänsteskrivelsen in

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

19



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 174

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Skickas till
Beslutet skickas som svar till samordnare, Mönsterås kommun
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Förenklad delgivning, beslut

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna arbetssättet med förenklad delgivning även vid nämndens beslut.

Ärendebeskrivning
Förenklad delgivning innebär att handlingen sänds till mottagaren och att ett kon-
trollmeddelande om att handlingen har skickats sänds nästa arbetsdag. Handlingen 
och kontrollmeddelandet skickas till mottagarens senast kända adress. Om den 
adressen inte kan användas och det finns en folkbokföringsadress som skiljer sig 
från den senast kända adressen får handlingen och kontrollmeddelandet skickas dit 
istället.

Förenklad delgivning får användas till den som är part eller har en liknande ställning 
i ett ärende men får bara användas om mottagaren tidigare i ärendet har fått in-for-
mation om vad förenklad delgivning innebär och att det kan komma att användas.

Miljö- och byggnadsnämnden använder sig från och med den 1 maj 2019 av för-
enklad delgivning vid utskick av delegationsbeslut. Detta gäller de ärenden som 
kommit in efter 1 maj eftersom man enligt delgivningslagen (2010:1932 22-26§§) 
måste informera om detta innan eventuell delgivning sker. Av 22§ framgår att för-
enklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges delgivningsmottagaren 
och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att hand-
lingen har skickats. 

Det verkar inte finnas några hinder för att använda förenklad delgivning även i beslut 
om sanktionsavgift, vite eller förbud. Det som gäller är att formkraven för delgivning-
en är uppfyllda.

Beslutsunderlag
Delgivningslag, SFS 2010:1932
Delgivningsförordning, SFS 2011:154

Konsekvensanalys
Beslut från miljö- och byggnadsnämnden delges fortfarande med delgivningskvitto. 
För att få en enhetlig- och rättssäker process föreslår förvaltningen att fr o m 24/9-
2020 att använda sig av förenklad delgivning även vid utskick av beslut fattade av 
miljö- och byggnadsnämnden.

Administrationen och dokumenterade arbetsrutiner klargör samt säkerställer den 
rättssäkra processen, där det bland annat måste finnas två separata händelser så 
som ”expediering” där det framgår att det beslutet delges och en ny händelse dagen 
efter att ett ”kontrollmeddelande” om att handlingen har skickats, detta med hän-  
visning till en dom, mål nr P4767-19.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Skickas till
Beslutet delges förvaltningen, miljö-, bygg- och administrativa enheten, Borgholms 
kommun

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-24 176

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2020-000001 BN

Taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge byggenheten i uppdrag att presentera förslag om ny PBL-taxa till miljö- och 
byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   ge miljöenheten i uppdrag att presentera förslag till taxa enligt Miljöbalken och 
Livsmedelslagen till miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober den 22/10. 
att   anta taxa ”Avgifter för serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobakspro-
dukter samt tillsyn av alkohol, tobak, folköl och kontroll av vissa receptfria läkeme-
del. Taxan är gemensamt framtagen för Borgholms kommun och Mörbylånga kom-
mun”

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan för verksamheterna och 
får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifter-
na enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s 
hemsida. Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommuner-
na som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens kostnader för prövning, handläggning 
och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP 2018:2088). 

Plan- och bygglagen, PBL, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen 
kan täcka kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller an-
mälan. Även arbete med detaljplanering kan finansieras genom avgifter.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §151
Tjänsteskrivelse, miljöbalken och livsmedelslagen, 2020-09-03
Tjänsteskrivelse, taxa 2021, tobak, tillsyn alkohol, 2020-08-20

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar miljöchef, byggchef och samordnaren för redovisning och infor-
mation i ärendet samt finner att det finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Beslutet skickas till förvaltningen, miljö- och byggenheten, Borgholms kommun
Beslutet skickas till kommunstyrelsen

______________
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§ 177 Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag. 

Miljö- och byggnadsnämnden får varje månad en genomgång och information om 
hur arbetet med detaljplanerna fortskrider.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar tillväxtchefen för information om detaljplaner och detaljplanearbe-
tet i Borgholms kommun.  

Skickas till
-

______________
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§ 178 Dnr B 2020-000030 BN

BN 2020/30 HALLTORP 1:2 Detaljplan, upphävande, beslut om antagan-
de

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   godkänna upphävandedelen av detaljplanen med tillhörande handlingar för an-
tagande.
Lagstöd
PBL 4 kap, PBL 5 kap

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 ett område av denna del av detaljpla-
nen är utförd. Detta område är reviderat något efter samtal med lantmäteriet och 
ägare.

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.

Enligt behovsbedömningen kommer ingen betydande miljöpåverkan ske på grund 
av upphävande av planen.

Detaljplanen har varit ute på granskning 2020-08-10 - 2020 - 08 – 31.

Detaljplanen handläggs med ett standard förfarande. Upphävandet av detaljplanen 
bedöms inte att strida mot intentionerna i Borgholm kommuns översiktsplan och ett 
utökat förfarande bedöms därmed inte nö

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §155
Tjänsteskrivelse, 2020-09-03
Planbeskrivning, reviderad 2020-09-03
Plankarta, 2020-06-18
Granskningsutlåtande, 2020-09-03
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Bedömning
Det är viktigt att detaljplanen i sitt nuvarande utseende upphävs – till största del – då 
planstridigt läge hunnit uppstå.

Lagstöd

PBL 4 kap, PBL 5 kap.

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet samt finner att det 
finns ett förslag till beslut.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

______________
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§ 179 Dnr - BN

Bygglovspliktiga pooltak, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen med hänvisning till bedömningen.

Ärendebeskrivning
Ett ärende i Svea Hovrätt, mål nummer P116-19 avgjordes 2020-04-20 beslutades:

”Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så 
sätt att byggsanktionsavgiften för poolöverbyggnaden bestäms till 4 706 kronor. övri-
ga delar fastställs mark- och miljödomstolens domslut”.

Borgholms kommun tillskrev Boverket för att få en fördjupad information hur de ser 
på frågan om pooltak. 

”Hur BYA (byggnadsarea) beräknas är inte reglerat i lagstiftningen men i rättspraxis 
använder si domstolen ofta av Svensk Standard. Om ett pooltak är att se som en 
byggnad enligt definitionen av byggnad i PBL (plan- och bygglagen) bör enligt Bo-
verkets uppfattning BYA beräknas på samma sätt som för övriga byggnader.

Om det inte är en byggnad enligt definitionen i PBL och inte heller en del av enbygg-
nad, så bör det inte heller, enligt Boverkets uppfattning, kunna generera någon BYA. 
Detta har dock inte prövats i domstol utifrån vad Boverket känner till.

Avseende hur ni ska hantera redan befintliga pooltak så beror det lite på i vilket 
sammanhang Borgholms kommun syftar till. Men om ett pooltak redan har uppförts 
utan bygglov men enligt definitionen av byggnad enligt PBL är en byggnad så är det 
en olovlig uppförd byggnad. Observera dock att nuvarande definition av byggnad 
kom i samband med PBL 2011, och det är denna definition domen bygger på. Om 
ett pooltak uppförts innan nya PBL är det oklart när det ska anses vara en byggnad.

Om det kommer till byggnadsnämndens kännedom att något olovligt är utfört eller 
att det finns anledning att anta att någon inte följt lagen är byggnadsnämnden skyl-
dig att pröva förutsättningarna för och behovet av att infria eller besluta om en på-
följd.

Beslutsunderlag
Beslut Svea Hovrätt, mål nummer P116-19, 2020-04-20

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det bör finnas en rutin hos byggenheten hur 
pooltak ska handläggas och ger förvaltningen i uppdrag att vidareutveckla rutinen. 
När rutin och arbetssätt är klarlagt bör även information om hur man ansöker om 
bygglov för pooltak finnas på Borgholms kommuns hemsida. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Skickas till
Förvaltningen, byggenheten, Borgholms kommun

______________
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§ 180 Dnr - BN

Rutiner för strandskydd, plank, murar med flera, information

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en riktlinje för strandskydd, 
plank, murar med flera samt att riktlinjen bör hålla ajour (uppdaterad) och revideras 
minst 1 gång per år, löpande. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tittat på möjligheten att få ett bra verktyg och riktlinje för bygglovs- 
och anmälningspliktiga åtgärder som Gislaveds-, Oskarshamns-, Gnosjö- samt Vär-
namos kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län utarbetat. Förvalt-
ningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbe-
ta vidare med en riktlinje. 

Beslutsunderlag
Lathund för bygglovs- och anmälningspliktiga åtgärder, 2016-08

Bedömning
Förvaltningen anser att riktlinjen är ett bra verktyg för sökande av dylika åtgärder 
samt ett rättssäkert arbetssätt och likbehandling i ärendena. För att ytterligare ge 
transperens och upplysning bör riktlinjen efter beslut publiceras på Borgholms kom-
muns hemsida. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Skickas till
Förvaltningen, byggenheten, Borgholms kommun

______________
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§ 181 Dnr B 2020-000767 BN

BN 2020/767, Ny Sjöbodspolicy

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   föreslå kommunfullmäktige att anta ny sjöbodspolicy med ändringen i dokumen-
tet under punkt 3.5. Summan tas bort och hänvisas till Borgholms kommuns taxe-
do-kument.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har tagit fram ett utkast till sjöbodspolicy för Borgholms kommun, in-
ternremiss och där miljö- och byggnadsnämnden fått möjlighet att yttra sig senast 
2020-08-14.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-08-13 §133
Ny sjöbodspolicy, 2020-07-29, uppdaterad 2020-08-14

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) att ta bort summa 
som anges under punk 3.5 i Ny sjöbodspolicy och hänvisa till Borgholms kommuns 
taxedokument istället. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information om policyn.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet med beslutsunderlag skickas till kommunfullmäktige

______________
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§ 182 Dnr 2020-001435 BN

BN 2020/1435 TROSNÄS 7:7 Tillsyn enligt strandskyddslagen,     infor-
mation

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid platsbesöket bedömer tjänstepersonen även att den nya byggnaden inte be-
döms utgöra ett komplement till befintlig bostad utan fungerar som en egen enhet.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §152

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Skickas till
-

______________
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§ 183 Dnr 2020-001256 BN

BN 2020/1256 SKÄFTEKÄRR 1:12 Sanktionsavgift enligt livsmedelsla-
gen

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   påföra Skäftekärr Utveckling AB (org.nr. 559225-5755) med verksamhet Skäfte-
kärr Café och Konferens en sanktionsavgift om 2650 SEK för att inte ha underrättat 
kontrollmyndigheten om att en ny juridisk person ansvarar för en redan registrerad 
anläggning enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813).
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt en särskild betalningsanmaning
Betalning ska ske senast 45 dagar efter det att detta beslut vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning
Skäftekärr Utveckling AB har inte underrättat miljö- och byggnadsnämnden om att 
de som ny juridisk person har tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsan-
läggning. Miljö- och byggnadsnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att 
påföra en sanktionsavgift för detta även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet. Avgiftens storlek baseras på de uppgifter verksamheten läm-
nad om dess årsomsättning. Sanktionsavgiften hamnar på 2650 SEK.

Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten 
om betydande ändringar.

Under ett telefonsamtal med Anna Melander den 20 juli 2020 framkom att Skäftekärr 
Utveckling AB, som ny juridisk person tagit över ansvaret för en redan befintlig livs-
medelsanläggning utan att underrätta miljö- och byggnadsnämnden. Detta bekräfta-
des i den registrering Skäftekärr Utveckling AB lämnade in den 21 juli 2020. I den 
framgår att de tagit över en befintlig verksamhet i juni 2020.

Skäftekärr Utveckling AB fick den 27 augusti 2020 en kommunicering i vilken de un-
derrättades om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen. I kommuniceringen gavs de 
även tillfälle att yttra sig.

Den 3 september 2020 inkom Skäftekärr Utveckling AB med ett yttrande i vilket de 
uppgav att de beräknar att deras årsomsättning för 2020 kommer bli 530 000 SEK. 
Miljö- och byggnadsnämnden har utgått från denna uppgift vid beräknandet av sank-
tionsavgiftens storlek (Beräkning: 530 000 x 0,005 = 2650). Verksamheten har upp-
gett att de inte har något ytterligare att tillägga.

Lagstöd

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är fö-
reskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Avgiften ska tas ut för vissa överträ-
delser av livsmedelslagstiftningen och med vissa belopp som framgår av 39 c – 39 g
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§§ i livsmedelsförordningen.

Miljö- och byggnadsnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
sanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsam-
het. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till:

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

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

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

Okunskap om gällande regler, bristande rutiner eller liknande bedöms inte medföra 
befrielse från avgift.

Enligt 39 c § livsmedelsförordningen ska en sanktionsavgift tas ut av den som på-
börjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 förordning 852/2004/EG ha 
gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som 
han eller hon ansvarar för.

När överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny juri-
disk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften betalas med 
en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kro-
nor.

Med årsomsättning avses enligt 39 b § livsmedelsförordningen den totala omsätt-
ningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om över-
trädelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter 
om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

Avgiften tillfaller staten och ska enligt 39 h § livsmedelsförordningen betalas till 
Kammarkollegiet efter en särskild betalningsanmaning. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §153
Tjänsteskrivelse, 2020-09-09
Yttrande från Skäftekärr Utveckling AB, 2020-09-03
Kommunicering, 2020-08-27

Bedömning
Ovanstående livsmedelsverksamhet har inte underrättat miljö- och byggnadsnämn-
den om att en ny juridisk person har tagit över ansvaret för en registrerad livsme-
delsanläggning.

Det finns därför grund för att ta ut en sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförord-
ningen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det i ärendet inte framkommit 
några omständigheter som enligt 30 b § livsmedelslagen medför att sanktionsavgift 
inte ska påföras.
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Miljö- och byggnadsnämnden anser att de uppgifter om verksamhetens årsomsätt-
ning som verksamheten inkommit med är tillförlitliga med hänsyn till verksamhetens 
storlek och bransch. Det ger en beräknad sanktionsavgift på 2650 kronor.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför med stöd av 30 c § livsmedelslagen 
och 39 c § livsmedelsförordningen att påföra ovanstående verksamhetsutövare en 
sanktionsavgift om 2650 kronor.

Konsekvensanalys
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt livsmedelslagen (30 b §) en skyldighet att 
påföra en sanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Att inte fatta beslut om sanktionsavgift skulle innebära att miljö- och 
byggnadsnämnden brister i sin skyldighet enligt lag.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till   sank-
tionsavgift

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet samt finner att det 
finns ett förslag till beslut. 

Jäv
Stefan Bergman (FÖ) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller be-
slut.

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida  https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet delges Skäftekärr Utveckling AB (org.nr. 559225-5755) med information om 
hur man överklagar beslut

______________
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§ 184 Dnr 2017-001247 BN

BN 2017/1247 ÄLEKLINTA 2:9 Nedskräpning, beslut om löpande vite

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   vid löpande vite förelägga Lars-Olof Danielsson (19421015-2932) på fastighe-
ten Äleklinta 2:9 att senast 60 dagar från delgivning av kommande beslut:
1. Transportera bort uttjänt lastbil, vit Mercedes med registreringsnummer MGS732, 
till behörig bilskrot.
2. Transportera bort uttjänt personbil, vinröd Audi med registreringsnummer 
RSY776, till behörig bilskrot
3. Transportera bort farligt avfall till lämplig mottagningsanläggning, exempelvis be-
hörig bilskrot eller återvinningscentral, för korrekt omhändertagande:
a. utrangerade maskiner, delar av motordrivna redskap och fordon,
b. bilbatterier,
c. gasflaskor,
d. kemikalier (dunkar och flaskor), och
e. elektroniska apparater och vitvaror.
4. Städat upp och transporterat bort övrigt grovavfall på fastigheten:
a. däck till däckverkstad för återvinning,
b. metallskrot till behörig skrotfirma,
c. brädor, lastpallar och annat träavfall till återvinningscentral,
d. fönsterrutor till återvinningscentral, och
e. diverse plastavfall till återvinningscentral.
Kvitto eller dokumentation på att uttjänta fordon, farligt avfall och övrigt grovavfall 
(punkt 1-4) har lämnats till lämplig mottagare för korrekt omhändertagande ska 
skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsnämnden senast 60 dagar efter delgiv-
ning av kommande beslut.
Om rubricerad fastighet inte är tillfredsställande uppstädad efter utsatt tid förenas fö-
reläggandet med ett löpande vite på 2 000 kronor per punkt 1-4 för varje förfluten 
månad, till dess att föreläggandet enligt ovanstående punkter har uppfyllts i sin hel-
het.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2013 tagit emot flertalet klagomål på ned-
skräpning av aktuell fastighet. 2014 ledde nedskräpningen till åtalsanmälan, men 
förundersökningen lades då ner på grund av att brottet ansågs preskriberat.
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Ägarna till intilliggande fastigheter har vid flertalet tillfällen, muntligen och skriftligen, 
försökt uppmana Lars-Olof Danielsson att rensa upp på fastigheten från allt avfall, 
både av miljömässiga och estetiska skäl, men utan framgång.

Nuvarande ärende med diarienummer 2017-1247 har pågått sedan 2017-08-03. 
Första föreläggandet om åtgärd för nedskräpning skickades 2017-10-11. Eftersom 
situationen förblev oförändrad följde ett föreläggande förenat med vite, daterat 2018- 
05-24 (DBM 2018-327). Inte heller då rättade sig Lars-Olof Danielsson efter föreläg-
gandet, vilket fick till följd att miljö- och byggnadsnämnden 2018-11-08 ansökte om 
utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen. 2019-08-20 föll domen (mål nr 
M5698-18) som förpliktigade Lars-Olof Danielsson att betala 15 000 kronor till staten 
för överträdelse av föreläggande.

Miljöinspektörer har vid flera tillfällen sedan domen fastställdes varit vid fastigheten 
för att se om någon aktivitet pågick, men situationen har varit fortsatt oförändrad.

Ett nytt varv med kommunicering skickades ut 2020-04-09, följt av ett beslut med fö-
reläggande om åtgärd. Inspektioner efter det sistnämnda beslutet (DBM 2020-150) 
gjordes 2020-05-05 och 2020-07-06. Inga åtgärder hade vidtagits på fastigheten.

Efter ännu en överträdelse av miljö- och byggnadsnämndes föreläggande anser 
nämnden att det är skäligt att ansöka om utdömande av löpande vite i ärendet. För-
slag till beslut om föreläggande förenat med löpande vite skickades därför till fastig-
hetsägaren 2020-07-08, men inte heller på den senaste kommuniceringen inkom 
några synpunkter.

Miljöenheten föreslår till miljö- och byggnadsnämnden att besluta om ett föreläggan-
de förenat med löpande vite om 2 000 kr per punkt 1-4 och för varje förfluten månad 
(som mest totalt 8 000 kronor per månad) till dess att föreläggandet i sin helhet har 
uppfyllts.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §154 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Kommunicering, 2020-07-08

Bedömning
Uttjänta bilar är ett farligt avfall som innehåller olika miljöfarliga ämnen. När de, som 
i det här fallet, inte är tömda på miljöfarliga vätskor innebär de en risk för förorening 
av mark samt yt- och grundvatten. Varje bilägare är skyldig att hantera sin uttjänta 
bil på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken betyder detta att den 
uttjänta bilen behöver komma till en auktoriserad bilskrotare som har dokumentera-
de kunskaper om hur bilar ska skrotas.

Miljö- och byggnadsnämnden har vid flera tillfällen uppmanat Lars-Olof Danielsson 
till rättelse men utan resultat. Fastighetsägaren har inte följt nämndens uppmaningar 
och har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att hindra olägenhet för människor häl-
sa och miljö.
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Konsekvensanalys
Farligt avfall riskerar att läcka ut och förorena marken och grundvattnet i många år. 
All hantering av farligt avfall och kemiska produkter ska ske på ett miljöriktigt sätt så 
att spill och läckage inte kan förorena omgivningen.

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar

______________
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§ 185 Dnr B 2020-000680 BN

RÄLLA TALL 3:16 Åtgärder utförda utan lov, markåtgärder

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   miljö- och byggnadsnämnden bedömer att avspärrning med lina längs fastighe-
tens gränser inte utgör ett sådant hinder som avses i 26 kap. 11 § miljöbalken 
(1998:808) som gör att ett föreläggande om stängselgenombrott kan meddelas.
att   lägga ner och avsluta tillsynsärendet och lämna anmälan utan åtgärd.

Ärendebeskrivning
En anmälan har inkommit till miljö-och byggnadsnämnden om att en gång-och cy-
kelväg, som består av en gammal sandstig som uppstått efter nedläggning av vat-
ten-och avlopp, har spärrats av med en lina med skylt ”privat” längs gränsen mellan 
fastigheterna Rälla Tall 3:16 och Rälla Tall 3:11. Klaganden hävdar att cykelleden är 
viktig för boende och fritidshusägare i Stugbyn samt Stora Rör, då leden är en för-
bindelse till bla. Ekerum och Rälla samhälle, ICA med mera. Vägen är också en del 
av de motionsspår som finns i Rällaskogen. Klaganden yrkar att ägaren till fastighe-
ten Rälla Tall 3:16 åläggs att avlägsna den avspärrande linan som monterats tvärs 
över den aktuella vägen.

2018-05-23 beviljade samhällsbyggnadsnämnden bygglov för nybyggnad av bo-
stadshus samt garage på den aktuella fastigheten (Rälla Tall 3:16). I beslutet fram-
går att enbart den östra delen av fastigheten får användas som tomtplats med hän-
syn till gång-och cykelvägen som korsar fastigheten samt att den västra delen av 
fastigheten utgör en del av ett frekvent använt frlluftsområde. Endast delen av fastig-
heten som ligger öster om stenmuren är lämplig att använda för bostadsändamål, 
med hänsyn till det rörliga friluftslivet.

Fastigheten, som har en areal om 4035 kvm, ligger i direkt anslutning till detaljplane-
lagt område (Dp nr 195)

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

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

2020-07-16 begärde samhällsbyggnadsförvaltningen en skriftlig förklaring till vad 
som har skett och om fastighetsägaren avser att rätta det som utförts med den av-
spärrade linan.

Svar inkom 2020-08-13 från fastighetsägaren (bifogas), som bla. anför att det finns 
många alternativ till att just korsa 40 meter över min tomt. Ett par mil av stigar finns i 
Rällaskogen. Tomten ligger i anslutning till ett friluftsområde, inte innuti. Finns inget 
servitut eller avtal som reglerar en gång-och cykelväg. Servitut finns endast för ned-
lagda vatten-och avloppsledningar. Finns inget som hindrar framkomligheten, en-
dast ett snöre har satts upp i tomtgränsen. I dagsläget är det en byggarbetsplats, 
schaktmassor finns tillfälligt upplagda på området.
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2020-09-09 utfördes en inspektion på platsen. Då konstaterades att gång-och cykel-
vägen är avspärrad med en lina i gränsen mellan den aktuella fastigheten Rälla Tall 
3:16 och Rälla Tall 3:11. Schaktmassor fanns också upplagda inom fastigheten på 
den korsande gång-och cykelvägen.

Gång-och cykelvägen ligger utanför hemfridzonen för bostadshuset. Befintlig sten-
mur, som utgör den västliga gränsen för hemfridzonen ligger ca 4-5 meter från 
gång-och cykelvägen. Den västra delen av fastigheten, dvs. ca 2000 kvm, är inte 
ianspråktagen utan består av naturmark med låg vegetation och uppfattas som en 
del av friluftsområdet.

Enligt 26 kap.11§ miljöbalken får en tillsynsmyndighet förelägga den som håller 
stängsel i ett område ab betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant områ-
de att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall 
kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten. Är 
det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från områ-
det, får ett föreläggande meddelas om att ta bort det. För en tillämpning av bestäm-
melsen om stängselgenombrott förutsätts att området som allmänheten avstängts 
från ska ha betydelse för friluftslivet, varmed främst avser badstränder men även 
andra attraktiva områden i naturen.

Den avspärrade fastigheten Rälla Tall 3:16 utgör en mindre del av friluftsområdet, 
som är möjlig att passera väster om fastigheten, via befintliga kringgående välplane-
rade stigar för gång-och cykeltrafik. Avspärrningen kan knappast anses ha sådan 
betydelse som bestämmelsen talar om.

2020-09-22 inkommer en privatperson med skrivelse i ärendet, vilket miljö- och 
byggnadsnämnden tar del av. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-09-14
Yttrande, 2020-08-13
Klagomål, 2020-07-15

Bedömning
Med hänvisning till ovanstående bedömer byggenheten att det inte är uppenbart att 
avspärrningen ordnats med det enda syftet att utestänga almänheten från ett attrak-
tivt område. Allmänheten har trots avspärrningen, fortfarande tillträde till friluftsområ-
det där den har rätt att gå och vistas fritt. 

Det har inte framkommit något som föranleder bedömningen att allmänheten inte 
skulle ha rätt att färdas fritt på övriga stigar som gränsar till fastigheten. Allmänheten 
hindras inte från att komma till ett område som är av betydelse för friluftslivet, även 
om avspärrningen innebär en något längre gång/cykelsträcka till olika målpunkter i 
området.

Avspärrning med lina utmed gränserna till fastigheten Rälla Tall 3:16 utgör inte ett 
sådant hinder som avses i 26 kap.11§ miljöbalken som gör att ett föreläggande om 
stängselgenombrott kan meddelas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att inte förelägga om 
stängselbrott.
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Marcel van Luijn (M) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Stefan Berg-
man (FÖL) yrkar på att det är det tidigare beslutet som gäller och att det inte finns 
några andra formella beslut; yrkar om att förelägga om stängselbrott.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för fördjupad redogörelse och information i ärendet samt finner 
att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders (C) yrkande mot Marcel van Luijns (M) förslag 
och finner Tomas Zanders yrkande antaget. Votering (omröstning) begärs och ska 
genomföras.

JA för att lägga ner tillsynsärendet och inte förelägga om stängselbrott och lämna 
anmälan utan åtgärd.

NEJ för att förelägga om stängselbrott.

Votering, omröstning

Omröstning genomförs och ordförande har utslagsröst. JA-förslaget vinner.

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar beslut
Beslutet delges klagande som inkommit med synpunkter, med information om hur 
man överklagar beslut
______________
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§ 186 Dnr B 2019-000529 BN

ENERUM 2:30 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
att   marken inte är lämplig att bebygga och förklarar enligt 9 kap 17 § PBL att den 
sökta åtgärden inte kan tillåtas.
Upplysningar

Avgift: faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed Hagskogsvägen. 
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Området ligger inom riksintresse för riksintressena som gäller för hela Öland, obru-
ten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av strandskydd. Sökanden har inte ansökt om dispens för åtgär-
den
Området ingår i länets kulturmiljövårdsplan.
Nästintill hela fastigheten är belägen under 2,8 m ö h.
Berörda sakägare har inte getts tillfälle att yttra sig.
Plan- och byggenheten har kommunicerat sitt förslag till avslag med sökanden. Sö-
kanden har inkommit ett yttrande där de avser att fylla de delar av tomten för att 
uppfylla Länsstyrelsens riktlinjer. Det dike som löper över tomten kan läggas i en 
kulvert. Sökanden skriver även att de önskar att få denna prövning om förhandsbe-
sked innan de går vidare med en ansökan om strandskydd.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §156
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2019-09-25 §184
Yttrande, 2019-08-20
Karta, 2019-07-15
Ansökan förhandsbesked, 2019-07-15

Bedömning
Lagstöd
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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 detalj-
plan, om åtgärden
   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.
Enligt 2 kap. 5 § PBL, i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektro-
nisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Motivering
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-25 att vilandeförklara ärendet i 6 
månader i avvaktan på bättre underlag från sökande. 6 månader har passerat och 
inga nya handlingar har inkommit. Beslut bör därför fattas på befintliga handlingar.
Fastigheten utgör en komplettering till befintlig bebyggelse enligt riktlinjer i översikts-
planen och det finns allmänt VA i området.
För ett par år sedan tog Länsstyrelsen i Kalmar fram studien ”Fysisk planering i Kal-
mar län med hänsyn till ett förändrat klimat – Rekommendationer för strandnära 
byggnationer”. I denna studie kom man fram till att det inte har lämpligt att placera 
byggnader med en lägre grundläggningsnivå än 2,8 m ö h. Byggnadsnämnden i 
Borgholm har därefter beslutet i ett ”inriktningsbeslut” att anta Länsstyrelsen rekom-
mendationer.  Enligt vårt kartmaterial är marken på fastigheten mellan till största de-
len belägen under 2,8 m ö h.
Enligt 2 kap. 5 § PBL, i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag 
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Plan- och byggenhe-
ten bedömer därmed att marken inte är lämplig att bebygga och förklarar enligt 9 
kap 17 § PBL att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar för att meddela negativt förhandsbesked och hänvisa sö-
kande att söka strandskyddsdispens först och därefter inkomma med ny ansökan. 
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Stefan Bergman (FÖL) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att 
meddela positivt beslut för förhandsbesked då det redan finns vatten och avlopp på 
fastigheten och att den är avstyckad. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för fördjupad redogörelse och information i ärendet samt finner 
att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning
Ordförande ställer Tomas Zanders (C) yrkande mot Stefan Bergmans (FÖL) förslag 
och finner Tomas Zanders yrkande antaget. 

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar

______________
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§ 187 Dnr B 2020-000644 BN

KVARNSTAD 3:25 Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.
Avgift: faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger ej utmed någon väg utan ny tillfartsväg krävs. Området karak-
teriseras av orörd natur, som tidigare varit betesmark men nu är igenvuxen snår-
skog.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten.
Området ligger inom riksintresse för: naturvården östra ölands strandängar
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
På fastigheten finns fornlämning i form av flertalet stensträngar.
Det finns inga rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Området ingår, i länets natur- och kulturvårdsplan, östra ölands sjömarker (klass 1-
högsta naturvärde). 
Berörda sakägare har ej hörts.
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden samt gett förslag 
på annan placering. Sökanden inkom med ett yttrande 2020-08-19 där de vidhåller 
sin ansökan i befintligt skick.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §157
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Bilaga från Länsstyrelsen, 2020-08-19
Yttrande, 2020-08-19
Karta, 2020-07-02
Inkommande skrivelse, 2020-07-02
Ansökan förhandsbesked, 2020-07-02

Bedömning
Lagstöd
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Enligt 9 kap 17 § PBL(plan- och bygglagen) 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
   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
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen ska nya tomtplatser ha 
anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter till 
den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse, detta för att undvika olämplig spridning 
av ytterligare bebyggelse.
Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden inte får koppling till befintlig be-byg-
gelse då byggnad ska placeras 50-60 m in på fastigheten, in bakom snårskogen, i 
ett område där husen ligger mer lokaliserade utmed befintlig väg.
Ansökt åtgärd ligger inom område med höga naturvärden, östra ölands sjömarker. I 
kultur och natur på (sid 228) Vidsträckta och öppna marker med mycket lång konti-
nuitet som betes- eller slåttermark. Tuviga och örtrika gräsmarker med artrik flora 
och många för landet sällsynta arter. 
Även om inga rödlistade arter finns inventerade så ligger fastigheten inom riksintres-
se för östra Ölands strandängar som har bedömts ha högt naturvärde av Länsstyrel-
sen samt att naturtypen är betesmark vilket man inte kan bortse från.
Den nya byggnaden avses placeras mellan stensträngarna(fornlämning). Vid drag-
ning av väg och ledningar finns stor risk att fornlämningen tar skada.
Åtgärden utgör inte 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 inte uppfyllda. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras av förvaltningen att den sökta 
åtgärden inte kan tillåtas.

Yrkande
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till negativt beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
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och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar beslut

______________
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§ 188 Dnr B 2020-000559 BN

RÖNNERUM 1:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.
Upplysningar

Avgift: faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Rönnerumsvägen. Området karakteriseras av bymiljö.
Området ligger inom vattenskyddsområde – sekundär skyddszon. 
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund. 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Området ingår i länets natur- och kulturvårdsplan, Rälla fältet (klass 2-höga natur-
värden) och är klassad som betesmark enligt jordbruksverket.
Ansökan har remitterats till Länsstyrelsens naturenhet. Länsstyrelsen ville se en na-
turvärdesinventering över området då flera hotade arter fanns lokaliserade just där 
tomtplatsen är tänkt.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.
Sökande har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut, 2020-07-30, där de 
ombads att inkomma med en naturvårdsinventering och återkoppla hur de vill gå vi-
dare i ärendet.
Ingen återkoppling eller yttrande har inkommit från sökande till dags datum.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-09-10 §158
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02
Yttrande, 2020-07-29
Yttrande, 2020-06-15
Karta, 2020-06-03
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Situationsplan, 2020-06-03
Ansökan förhandsbesked, 2020-06-03

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
   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
Inom området finns flera hotade arter såsom ljus solvända, (NT) dvärgjordstjärna, 
(NT), lungrot, (VU) och stäppjordstjärna, (VU).
Enligt Natur och kultur på Öland, länets naturmiljöprogram, ligger platsen inom ett 
sandfält, Rällafältet, klass 2, med mycket höga naturvärden, det karaktäriseras av 
öppna sandmarker som kan hysa steklar och övriga skyddsvärda insekter.
Länsstyrelsen yttrade sig enligt följande: Ytan ligger inom område som är inom na-
turvårdsplan, klass 2 (höga naturvärden), Rällafältet, vilket tyder på höga naturvär-
den i området. Hela ytan omfattas av ett åtgärdsprogram för hotade arter-sandknut-
na arter. Tomten kan påverka åtgärdsprogrammets yta negativt. På ytan för plane-
rad tomt finns enligt Artportalen många arter koncentrerade just på tomtens plats 
och dess närmiljö. Med tanke på de angivna intressena ska antingen en fördjupad 
naturvårdsinventering enligt standard göras här eller så bör tomten inte tillåtas på 
berörd plats direkt.
Då förvaltningen ej fått in någon naturvårdsinventering eller återkoppling från sökan-
de så avgörs ärendet i befintligt skick.
Med stöd av länsstyrelsens yttrande och att platsen för åtgärden kan hysa hotade 
arter och höga naturvärden så anser förvaltningen att åtgärden inte kan beviljas.
Åtgärden utgör förvisso en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta 
finns i översiktsplanen. Men då fastigheten idag är betesmark och ligger inom områ-
de med höga naturvärden och flertalet hotade arter så bedöms kraven enligt 2 kap 
PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) inte uppfyll-
da. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till negativt beslut. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar

______________
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§ 189 Dnr B 2020-000312 BN

HUNDERUM 1:2 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 2 
tomter

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus. med villkor 
att huset placeras så att det håller ett samlat bebyggelsemönster.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan   
tillåtas. 
Upplysningar

Avgift: faktura skickas senare.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger längs en avsticksväg till Hagskosgvägen. Området karakterise-
ras av låg bebyggelse som smälter in i naturen och har naturtomter, samt ett 
skogskifte längre in.
Miljöavdelningen har bedömt att befintligt enskilt avlopp inte kan byggas på med yt-
terligare fastigheter såsom sökanden vill. Det kommer istället krävas att en ny an-
läggning utförs.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov genom 
vattenprov i borrade brunnar. 
Området gränsar till riksintresse för naturvården Hornsjöområdet och kuststräckan 
Byrum –Byxelkrok.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av det utökade strandskyddet. Dispens från strandskyddet bevil-
jades 2018-11-19
Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 5 yttranden med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till omkringliggande fastigheter påpekar sammanfattningsvis samma saker i 
sina yttranden. De tar upp om att vattentillgången i området är dålig och att brunnar 
lätt kan sina under sommaren trots djupborrade brunnar. En annan sak som lyfts är 
att vid ett avslag av nämnden 2006 för ett annat förhandsbesked så uttalade sig 
stadsarkitekten med att området inte skulle utökas mer.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökande inkom med yttran-
de 2020-06-08 och vidhåller sin ansökan.
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2020-06-11 togs beslutet upp i MBN Au och där återförvisades ärendet till förvalt-
ningen för vidare handläggning då frågan om vattentillgången inte var ordentligt ut-
rett i ärendet.
Förvaltningen begärde att sökande skulle inkomma med ett protokoll på en brunns-
borrning och vattenmätning från sommarsäsongen.
Sökande inkom med nytt protokoll från provborrning och flödesprotokoll på två brun-
nar som utförts 2020-07-16. Där kan man se att vattenmängden var 500 l/tim. Detta 
anses vara en godkänd vattenmängd då det för ett normalhushåll krävs 150-200 
l/dygn minst 30-40 liter/timme.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §159
Tjänsteskrivelse, 2020-08-28
Protokoll brunnsborrning, 2020-07-29
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-06-11 §110
Yttrande, 2020-06-10
Yttrande, 2020-06-08
Grannehörande, 2020-05-25
Grannehörande, 2020-05-21
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-20
Grannehörande, 2020-05-20
Information, 2020-05-18
Karta, 2020-04-01
Ansökan förhandsbesked, 2020-04-01

Bedömning
Motivering med lagstöd
De planerade tomterna ligger i ett attraktivt område av Ölands nordliga och kustnära 
delar som har ett högt bebyggelsetyck och är eftertraktat för ny bebyggelse.
Enligt protokoll från miljö-och byggnadsnämnden 2006-09-21, så fastslogs det via 
yttrande från dåvarande stadsarkitekt att "Gruppen ska definitivt ej utökas utöver de 
tomter som nu kommit till.
Yttranden med anmärkning har inkommit i ärendet från fem st grannar. Alla påpekar 
bristande vattentillgång samt hänvisar till stadsarkitektens yttrande 2006. 
Första vattenprovet togs i december 2019, det visade att det finns vatten att tillgå. 
Men då prov är gjort under gynnsamma förhållanden under en mer fuktig tid på året 
så är det svårt att bedöma om vattentillgången kan ordnas på ett tillfredsställande 
sätt utan att det påverkar grannarnas vattentillgång på ett negativt sätt även under 
sommarhalvåret.
Därav gjordes ny borrning och prov i juli 2020. Detta påvisade en vattenmängd på 
500 l/tim.
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Enligt miljöenheten kan avlopp lösas i området. De ser dock inte att fler hushåll får 
koppla på sig på den gamla befintliga anläggningen utan då krävs att ett nytt enskilt 
avlopp anläggs för de nya fastigheterna.
Med tanke på det höga bebyggelsetrycket samt stadsarkitektens ord 2006 så borde 
man se över planläggning av området innan ytterligare bebyggelseutveckling sker 
på platsen.
I gällande ÖP från 2002 finns även följande att läsa på sidan 51: ” Vid ny samman-
hållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attrakti-
va områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där mot-
stående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan”

Åtgärden kan förvisso ses som en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer 
för detta finns även de i översiktsplanen. 
Men den nya informationen om vattenmängden ändrar dock ej förvaltningens ställ-
ningstagande om att åtgärden inte kan tillåtas, detta med grund i ovanstående skäl 
om högt bebyggelsetryck i området så planläggning förordas både nu samt av tidi-
gare stadsarkitekt.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras av förvaltningen att den sökta 
åtgärden inte kan tillåtas.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Stefan Berg-
man (FÖL) yrkar på bifall till positivt beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
två förslag till beslut.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad del-givning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 190 Dnr B 2020-000514 BN

ÄPPLERUM 4:11 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.
Avgift: faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av glesbebyggelse).
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund. 
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp sannolikt går att anordna om avstånd 
till vattenbrunnar och eventuella diken hålls vid placering av avloppsanläggningen.
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Räpplinge socken) 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Det finns backtimjan noterad i området men enligt miljöenheten så bedöms inte ar-
ten att påverkas i någon större utsträckning av åtgärderna.
Ansökan har remitterats till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet då fornlämning finns re-
gistrerad i närheten av planerad åtgärd. Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att till-
fartsvägen får brukas i befintligt skick men inga ingrepp i den del som går inom forn-
lämningsområdet får göras.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit.

Beslutsunderlag
Miljö- och bygggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §160
Tjänsteskrivele, 2020-09-01
Yttrande, 2020-08-31
Yttrande, 2020-06-15
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-28
Situationsplan, 2020-05-28
Karta, 2020-05-28

Bedömning
Lagstöd
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Enligt 9 kap 17 § PBL (plan- och bygglagen) 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
   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. 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Konsekvensanalys
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) och Stefan Bergman 
(FÖL) yrkar bifall till förvaltningens förslag till positivt beslut. 

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

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgiv-
ning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 191 Dnr B 2020-000428 BN

GETTERUM 1:43 Förhandsbesked för nybyggnad av hus för bostadsän-
damål

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.
Avgift: faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad fyra bostadshus. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Fastigheten omfattas endast av det generella riksintresset som gäller hela Öland
enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB. 4 kap 1 § behandlar natur- och kulturvärden, 4 kap 2
§ behandlar turismens och friluftlivets intressen (då främst det rörliga friluftlivet).
Vidare ligger fastigheten i direkt anslutning till Skeppersängs naturreservat.

2018-07-05 beviljades bygglov för uppställning av husvagnar på den gamla fotbolls-
planen i Getterum. Avsikten var att bedriva verksamhet för husvagnsuppställning av 
husvagnar utanför campingsäsong. 

2020-04-20 bildades fastigheten för just detta ändamål.

Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen (sid. 52) gäller vid lokali-
sering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan 
eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2 kap. Den 
får inte heller strida mot Miljöbalkens kap 3 och 4.

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 t.ex. malmbebyggelse.

Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda 
såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer 
med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturmin-
nesvård och rörligt friluftsliv.

2020-07-02 skickades en begäran om yttrande till sökanden där det framgick att för-
valtningen kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan med skäl enligt nedanstå-
ende motivering.
2020-07-20 inkom sökanden med yttrande om att:
 området inte ingår i naturreservatet,
  placeringen kan liknas ”malmbebyggelse”
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 tidigare bygglovs prövning inga problem

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §138
Tjänsteskrivelse 2020-08-05
Yttrande, 2020-07-20
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-05
Karta, 2020-05-05
Skiss, 2020-05-05

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
   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
Det sökanden framför i sitt yttrande om att fastigheten inte ligger inom naturreseratet 
överensstämmer med vad förvaltningen har konstaterat, utan i direkt anslutning till 
detta.

Vad gäller placeringen så anser förvaltningen att ny bostadsbebyggelse lokaliseras 
utan anslutning till befintlig bebyggelse i ett i övrigt obebyggt område och uppfyller 
inte det man kallar malmbebyggelse.

Den tidigare bygglovprövning som gjorts för fastigheten är det bygglov som medde-
lades 2018-07-05 för uppställning av husvagnar, att bebygga fastigheten med fyra 
hus är en helt annan sak.

Åtgärden strider mot översiktsplanen och uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap. 
PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB.

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

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) bifall till förvaltning-
ens förslag till negativ beslut.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/  

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar beslut
______________
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§ 192 Dnr B 2020-000479 BN

BORGEHAGE 1:53 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus med villkor:
att    områden med ledningsrätt ska hållas obebyggda och Borgholms Energi AB:s 
säkerhetsavstånd ska beaktas. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan   
tillåtas.
Avgift: faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus.
Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser är en äng som har infart från Borgehagevägen. Området karakteriseras 
av ängsmark
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaderna anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund. 
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården Räpplinge socken.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Inga rödlistade arter är noterade i området.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB då ledningar går över fastigheten. 
Borgholms Energi har ledningsrätt i området och ledningar korsar östra delen av lot-
ten C, områden med ledningsrätt ska hållas obebyggda. Det finns tillräckligt med 
byggbar yta för att ändå bebygga resterande del av lotten C där ledningsrätt ej före-
ligger.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har in-
kommit.
Ägarna till fastigheten Borgehage 1:69 skriver i sitt yttrande att servitut för deras ut-
fartsväg måste upprättas vid framtida avstyckning.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §161 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-01
Ansökan förhandsbesked, 2020-07-14
Karta, 2020-05-15
Information, 2020-05-15
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Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL (plan- och bygglagen) 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
   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. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.

Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till positivt förslag till beslut. 

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

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 

______________
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§ 193 Dnr S 2018-000680 BN

BN 2018/680 Vi 2:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för avstyckning av en tomt på fastigheten Vi 
2:2 för uppförande av ett fritidshus, som ansluter till Len-Johans väg.
Beslutet gäller med följande villkor:
• byggnaden ska utformas som ”låg” byggnad med en byggnadshöjd om max 
3,4 m och 23 graders takvinkel,
• byggnaden inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea 
om ca 130 m².
• Byggnaden ska anslutas till allmänt vatten

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas
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 lämpligt 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 avstyckning av en tomt på fastigheten Vi 2:2 för 
uppförande av ett fritidshus, som ansluter till Len-Johans väg. Den planerade av-
styckningen uppgår till ca 3000 kvm och ligger intill en mindre grupp med tre fritids-
hus. Det planerade fritidshuset avses anslutas till allmän vattenledning, ca 400 me-
ter nordväst om den föreslagna tomtplatsen.

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed väg Len-Johans väg. Området karakteriseras av orörd 
natur, alvarsliknande mark med tunna jordtäcken. Det finns inget noterat i artsporta-
len.
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Området ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Enligt Borgholm Energi AB 2020-07-23 kan byggnaden anslutas till allmänt vatten 
som avtalskund. Anslutningspunkten ligger ca 400 meter norväst om föreslagen 
tomtplats.

Miljöavdelningen har 2020-01-08 bedömt det som sannolikt att det går att ordna en-
skilt avlopp med WC i eller kring den föreslagna platsen.

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården – Källa-Persnäs odlings-och 
kustbygder.

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

Enligt översiktsplan 2002 (sid 52) ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig be-
byggelse.

Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna intressena enligt 7 kap.25§ 
MB (miljöbalken).

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägarna 
till fastigheten Vi 2:14.

Ägarna till fastigheten ställer frågan hur man ska hantera befintlig dagvattenledning 
som sannolikt korsar föreslagen avloppsledning.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i mail 2020-
08-04 förklarat den tekniska lösningen när avloppsledningen möter befintlig dagvat-
tenledning.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §162
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24
Situationsplan, 2019-06-14
Ansökan förhandsbesked, 2018-11-13

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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   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. 

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

Yrkande
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) yrkar bifall till 
positivt beslut.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgiv-
ning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar

______________
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§ 194 Dnr B 2020-000670 BN

KOLSTAD 4:73 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   avslå bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 44 m² byggnadsarea samt två 
större takkupor.
Tillåten byggnadsarea, som är 100 kvm, överskrids med 212-100 =112 kvm. Detta 
innebär ett så stort överskridande i absoluta tal att åtgärden inte kan anses vara en 
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap.31b§ PBL (plan- och bygglagen).
Avgift: faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ett allrum om 44 kvm samt 
två större takkupor.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr DP 102.
Befintligt fritidshus har en byggnadsarea om 110 kvm (inklusive skärmtak om ca 14 
kvm, som avses rivas). Till detta kommer två komplementbyggnader om resp. 48 
kvm och 24 kvm. Befintlig byggnadsarea med alla byggnader på fastigheten före fö-
reslagen tillbyggnad uppgår till 182 kvm.
Föreslagen tillbyggnad om 44 kvm innebär att fritidshuset blir 140 kvm. Den sam-
manlagda byggnadsarean på fastigheten blir då 140+48+24 = 212 kvm.
Gällande detaljplan (byggnadsplan från 1966), som är framtagen för fritidshusbe-
byggelse, anger bostadsändamål som får bebyggas med hus som uppförs friståen-
de.
Planen anger: Endast en byggnad får uppföras på tomtplatsen.
                       Byggnad får inte uppta större areal än 100 kvm.
                       Högst en våning får uppföras och vind får inte inredas.
                       Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,0 m.
Förslaget redovisar att fritidshuset blir 140 kvm och den sammanlagda byggnadsa-
rean på fastigheten, inklusive komplementbyggnader, uppgår då till 212 kvm. Till-
byggnaden av fritidshuset har till ca hälften placerats på punktprickad mark, dvs. 
mark som inte får bebyggas.
Tillåten byggnadsarea överskrids med 212-100 =112 kvm. Detta innebär ett så stort 
överskridande i absoluta tal att åtgärden redan på den grunden inte kan anses vara 
en sådan lite avvikelse som avses i 9 kap.31b§ PBL (plan- och bygglagen).
Ett medgivande skulle kunna medföra anspråk på liknande åtgärder på andra fastig-
heter i området.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020 -08-21 inkom 
sökanden med skrivelse och meddelar att han vidhåller sin ansökan.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §163
Tjänsteskrivelse, 2020-08-25
Fasadritning, 2020-07-12
Ansökan bygglov, 2020-07-12
Situationsplan, 2020-07-12
Fasad- och planritning, 2020-07-12
Fasad- och planritning, 2020-07-12
Fasadritning, 2020-07-12

Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31b § PBL (plan- och bygg-
lagen) bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas, 
- byggnadsarean 212 m² mot gällande max 100 m²,
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.

Konsekvensanalys
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till avslag. 

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar

______________
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§ 195 Dnr B 2020-000412 BN

TJUSBY 10:3 Bygglov för anläggning parkeringsplats personbil klass 2

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   bevilja bygglov för nybyggnad av parkeringsplats för personbil klass II, 20 st 
platser.
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL

Avgift: faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården MB3 kap 6 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. 
Sökanden har i yttrande 2020-06-08 skrivit att han ändrar sin ansökan.
2020-06-15 skickas nytt grannehörande varvid yttranden inkommer.
2020-07-07 inkommer sökanden med redogörelse för sophantering.
2020-08-10 inkommer fastighetsägaren till Tjusby 4:8 med önskan att återta sitt 
granneyttrande.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §164
Tjänsteskrivelse, 2020-09-04
Yttrande, 2020-08-10
Meddelanden, 2020-07-07
Meddelanden, 2020-06-08
Situationsplan, 2020-06-08
Begäran om yttrande, 2020-05-29
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-05-13 §97
E-post meddelande, 2020-05-08
E-post meddelande, 2020-05-08
Ansökan bygglov, 2020-04-28
Situationsplan, 2020-04-2

Bedömning
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.
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Yrkande
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) och Stefan Berg-
man (FÖL) yrkar bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag till beslut. 

Jäv
Joel Schäfer (S) deltar inte vid ärendets beredning eller beslut på grund av jäv.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet samt finner att det finns 
ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
______________
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§ 196 Dnr B 2020-000269 BN

BN 2020/269 BÖDA-TORP 26:1 Förhandsbesked för nybyggnad av en-
bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
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
   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 strider inte mot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och har den 
anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i ÖP 02, nämnden bedömer där-
för att åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna 
i 3 och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas.
Avgift: faktura skickas senare

Ärendebeskrivning
I beslut 2020-06-25 § 138 beviljade nämnden positivt förhandsbesked för nybygg-
nad av fyra bostadshus. 2020-09-08 beslutar länsstyrelsen att upphäva nämndens 
beslut och återförvisa ärendet tillbaka till nämnden för ny handläggning. Länsstyrel-
sens skäl var för att beslutet inte innehåller tillämpliga lagparagrafer samt motiv.

Förvaltningens inställning har inte ändrats varför nämnden presenteras samma in-
nehåll i tjänsteskrivelsen som inför sammanträdet 2020-06-25.

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad fyra bostadshus.

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
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Fastigheten omfattas endast av det generella riksintresset som gäller hela Öland en-
ligt 4 kap 1 och 2 §§ MB. 4 kap 1 § behandlar natur- och kulturvärden, 4 kap 2 § be-
handlar turismens och friluftlivets intressen (då främst det rörliga friluftlivet).

Platsen är upptagen i den fördjupade översiktsplan för Byxelkroksområdet som an-
togs av kommunfullmäktige 2017-01-16. Platsen ingår i område A9 Kärrslundsgatan 
och beskrivs så här på sida 57.

"Bedömningen är att området kan utvecklas med fler bostäder. En utveckling inne-
bär i första hand enstaka byggnader där naturmark och öppna ytor bevaras och stor 
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Ingen tät bebyggelsestruktur är därmed 
aktuell här. Delar av området behöver inventeras mer ingående avseende naturvär-
dena då dessa inte ingår i den naturvärdesinventering som togs fram i samband 
med planen. Den jordbruksmark som finns inom markerat område består av mindre 
åkerlappar där ingen åker överskrider 1 ha. En mindre del av jordbruksmarken om-
fattas av den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet. Bedömningen är att 
åkermarken i möjligaste mån ska finnas kvar inom området och att tillkommande be-
byggelse anpassas till ytor där emellan."

Området ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten och av-
lopp.

Begäran om yttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 2020-05-09 
inkommit med yttrande där det framförs att grannar har fått bygga på sin mark.

2020-05-13 beslutade miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att besiktnings-
gruppen skulle besöka platsen innan nämndens sammanträde.

2020-05-28 ställde nämnden sig positiv till ansökan och beslutade att delegera till 
förvaltningen att meddela positivt förhandsbesked för fyra bostadshus om det inte 
inkom några negativa synpunkter från grannarna.

Det har inkommit 11 yttranden varav 9 som är negativa till åtgärden. Synpunkterna 
tar upp att det blir tät bebyggelse, redan befintliga fastigheter har nekats anslutning 
till allmänt VA-nät, den fördjupade översiktsplanen säger att den aktuella marken in-
te ska exploateras, jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse.

I internremiss med VA-planeraren framkommer det olämpligt att tillskapa ytterligare 
tomter som ska anslutas till ett redan överansträngt reningsverk.

Beslutsunderlag
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-10 §166
Beslut från Länsstyrelsen, dnr 403-7590-2020, 2020-09-08
Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2020-06-25 §138
Karta, 2020-03-23
Ansökan förhandsbesked, 2020-03-23

Bedömning
Lagstöd
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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

   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

Då det inkommit flera negativa yttranden kan inte förvaltningen utnyttja den möjlig-
het till att avgöra ärendet via delegation och därför måste det avgöras i nämnden. 
Förvaltningens bedömning har inte ändrats.

Förslaget innebär att det tillskapas tät bebyggelsestruktur i området och marken in-
går i jordbruksblock vilket innebär att jordbruksmark tas urproduktion. Det sökanden 
framför var beslut tagna innan den fördjupade översiktsplanen antogs och förändrar 
inte förvaltningens ställningstagande.

Åtgärden strider mot intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och uppfyller 
därmed inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 
kap MB.

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet och finner att nämnden 
ställer sig positiva till att meddela ett positivt förhandsbesked.  

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig 
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär 
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning/ 

Skickas till
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
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______________
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§ 197 Dnr - BN
-
Övriga frågor och information

Dagens sammanträde
Osten 2. Information. 

Veronika Grandin, administratör presenterades. 

Tillväxtchefen informerade om att Åsa Bejemar, idag planarkitekt, har rekryterats till 
den nyinrättade tjänsten som plansamordnare och kommer att börja första oktober.

Skickas till
-
______________
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