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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 147

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147 Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning

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

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

Dagens sammanträde
Ordförande meddelar att punkt 7 ”handlingar som överlämnas till nämnden, informa-
tion” flyttas till slutet av dagens möte.  

Skickas till
-

______________

3



Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 148

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 148 Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Torbjörn Nilsson (SD) och 

som ersättare Tomas Zander (C)

Att justeringsdag beslutas till 2020-09-01 kl 14:00

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

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 149

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149 Dnr - BN

Anmälan om jäv

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   lägga ärendet till handlingarna. 

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

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

Dagens sammanträde
Ingen anmäler jäv till dagens möte.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150 Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Månadsuppföljning juli 2020, information

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till juli en positiv budgetavvi-
kelse om 32 tkr.

Ekonomisk sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om 32 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.

Analys av verksamheten

Miljö- och byggnadsnämnd
Arbetet med tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har fungerat bra trots 
det höga tryck som ordinarie tillsynsarbete innebär. Enheten har haft förstärkning 
under sommaren för att stärka upp livsmedelskontrollen.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Miljöenheten har också flyttat till nya lokaler på Ölands utbildningscenter. Tillgänglig-
heten är inte på samma sätt som i Stadshuset vilket innebär att behov finns att infor-
mera besökare att spontana besök inte längre är möjligt.

Arbetet på plan- och byggenheten fortskrider och ärendeingången på bygglovsären-
den anses god under perioden.

Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden januari till juli en fortsatt positiv 
budgetavvikelse om 32 tkr (se tabell nedan). Avvikelsen härleds både till lägre kost-
nader för arvoden än budgeterat samt att nämnden har budget för utbildningar som 
ännu inte är utnyttjad fullt ut. Debitering för IT har inte heller gjorts under juli vilket bi-
drar till den positiva avvikelsen.

Prognos

Miljö- och byggnadsnämnden väntas ha en budget i balans vid årets slut.

Åtgärder
Inga åtgärder föreligger.

Förväntad utveckling
Miljöenheten arbetar med att konvertera till ett nytt ärendehanteringssystem vilket 
väntas öka digitaliseringen och ge ett effektivare ärendeflöde. Det finns också osä-
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 150

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

kerhet runt hur utbredningen av Covid-19 kommer påverka verksamheterna framö-
ver.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20
Ekonomisk uppföljning, 2020-08-20

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång och information.

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 151

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151 Dnr 2020-000002 BN

BN2020/2 Antal ärenden som fått reducerad avgift juli månad, informa-
tion

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

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

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 151

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information. Ordförande ser en förhoppning 
om att faktureringen kan återupptas nu i höst. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 152

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 152 Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Prioriteringsunderlag budget 2021, information

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

Ärendebeskrivning
Prioriteringarna för miljö- och byggnadsnämnden och som ligger som underlag för 
2021 är: 

 Översyn av taxor

 Ökad tillsyn inom byggenheten

 Resurser för proaktivt tillsynsarbete

 Samarbete med Mörbylånga kommun

 Digitalisering av bygglovsprocessen

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 153

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153 Dnr - BN

Redovisning av delegationsbeslut, information

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

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 154

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154 Dnr 2020-0000004 BN

BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information

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

Ärendebeskrivning
Tillväxtchefen  informera miljö- och byggnadsnämnden 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 redovisning och information. 

Skickas till
-

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 155

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155 Dnr 2020-001261 BN

BN 2020/1261 ÖVRA SANDBY 5:9 Klagomål

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att  inte ta ut något vite eller någon handläggningsavgift av fastighetsägaren och av-
sluta ärendet utan vidare åtgärder samt ge förvaltningen i uppdrag att kontakta fas-
tighetsägaren.

Ärendebeskrivning
Ett anonymt klagomål inkom till miljö- och byggnadsnämnden 2020-07-15 om att 
fastighetsägaren ställt upp en husbil på sin fastighet. Anmälaren ansåg att fastig-
hetsägaren campade. 

En tjänsteperson gjorde ett platsbesök 2020-07-20, en kommunicering skrevs till 
fastighetsägaren med förslag till beslut och om ett vitesföreläggande. Fastighetsäga-
ren gavs tillfälle att inkomma med kompletterande information, synpunkter och ytt-
rande innan 2020-08-19.

Tjänstepersonen har inte kommunicerat med enhetschef eller med miljö- och bygg-
nadsnämnden innan kommuniceringen skickades ut. Vid miljö- och byggnadsnämn-
dens arbetsutskotts möte ansågs det att det hade skett ett misstag.

2020-08-14 inkom yttrande från fastighetsägaren. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13, §125

Dagens sammanträde
Ordförande föreslår miljö- och byggnadsnämnden att inte ta ut något vite eller någon 
handläggningsavgift av fastighetsägaren och avsluta ärendet utan vidare åtgärder 
samt ge förvaltningen i uppdrag att kontakta fastighetsägaren.

Skickas till
Beslutet skickas till fastighetsägaren

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156 Dnr 2020-001022 BN

BN 2020/1022 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning in-
om strandskyddat område för nedläggning av VA-ledningar

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   med stöd av 7 kap 18b § meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för grävning och nedläggning av ledningar på fastigheten Borgholm 11:1, till Lotten 
193.
Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att man bör beakta den låga marknivån och 
att det kan bli ett framtida problem.
Villkor
• Grävning och förläggning av ledningar ska ske mitt i vägområdet (Stenudds-
stigen), se situationsplan.
• VA-ledningar ska dras från söder.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år el-
ler inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h 
§ miljöbalken, MB). Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter
som då råder.
Beslutet skickas till länsstyrelsen som inom tre veckor från att beslutet inkommit ska 
besluta om de ska överpröva ärendet. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet för pröv-
ning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl eller att en brist i ärendets 
handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Ni bör avvakta denna tid 
innan åtgärden påbörjas.
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan 
är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Aktuell 
taxa hittar du på vår hemsida. Avgiften betalas mot faktura.

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till nämnden den 24 juni 2020. 
Ansökan avser nedläggning av allmänt VA till Lotten 193 på Borgholm 11:1. Befintlig 
byggnad ligger på ofri grund på Borgholm 11:1 inom generellt strandskydd, där kom-
munen är ägare. Området och befintliga byggnader ligger lågt, ca 2 möh. Kommu-
nens riktlinjer för grundläggning av ny bebyggelse ligger på 2,8 möh. Den fördjupa-
de översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik förespråkar ingen ny bebyggelse på 
Sjöstugeudden. 

Området ligger inom eller påverkas av:

• Riksintressen 4 kap. MB

• Riksintressen 3 kap. MB.
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 156

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §135
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Situationsplan, 2020-08-03

Bedömning
Vid bedömning av tillåtlighet gällande ingrepp i strandskyddsområden ska ställning 
endast tas till om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Bedöms åt-
gärden inte innebära betydande miljöpåverkan och att det finns ett särskilt skäl för 
dispens, kan dispens meddelas. I aktuellt ärende bedöms endast om grävning inom 
strandskyddat område innebär betydande miljöpåverkan. 

Nämnden bedömer att grävningen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och 
att det finns ett särskilt skäl för dispens, därför kan åtgärden beviljas. Åtgärden be-
döms även vara förenlig med 3 och 4 kap MB samt att övriga regionala och lokala 
intressen inte påverkas. Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna in-
tressena, 7 kap 25 § MB. Fri passage enligt 7 kap 18f § MB kan säkerställas.

Konsekvensanalys
Konsekvensen med ett negativt beslut är att bostaden fortsätter att släppa ut grå-
vatten i ett känsligt kustområde. Ett negativt beslut innebär samtidigt att bebyggel-
sen i förlängningen sannolikt inte blir permanent.

Konsekvensen med ett positivt beslut är avloppsvatten kan ledas till det allmänna 
reningsverket vilket förbättrar kustvattnets status. Samtidigt hamnar sannolikt led-
ningar på ett sådant djup att de kan komma att ligga under vatten i ett framtida sce-
nario med stigande havsnivåer. I ett sådant scenario trycks istället vatten in i led-
ningarna. I förlängningen kan även konsekvensen bli att arrendetomterna vid förfrå-
gan kan komma att styckas av och bilda egna enheter och att bostäderna perma-
nentas. Kommunen har ett ansvar vid risker som stigande havsnivåer innebär och 
som är kända vid en tillståndsprövning. Eftersom bostaden ligger på kommunal 
mark och i dagsläget har ett kortare arrende kommer kommunen att få stå för an-
slutningsavgiften. Lotten 193 kan dock genom förhandling få ett längre arrendekon-
trakt med kommunen.

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

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

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

______________
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 157

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157 Dnr 2020-000996 BN

BN 2020/996 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för grävning inom 
strandskyddat område

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att    med stöd av 7 kap 18b § meddela dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för grävning och nedläggning av ledningar på fastigheten Borgholm 11:1, till Lotten 
492. Miljö- och byggnadsnämnden påpekar att man bör beakta den låga marknivån
och att det kan bli ett framtida problem.
Villkor
• Grävning och förläggning av ledningar ska ske mitt i vägområdet (Stenudds-
stigen), se situationsplan.
• VA-ledningar ska dras från söder.
Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år el-
ler inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h 
§ miljöbalken, MB). Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter
som då råder.
Övriga upplysningar
En kopia av detta beslut skickas till länsstyrelsen som inom tre veckor från att beslu-
tet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Länsstyrelsen ska ta upp be-
slutet för prövning om det kan antas att det inte finns särskilda skäl eller att en brist i 
ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet. Ni bör avvakta 
denna tid innan åtgärden påbörjas.
I övrigt befriar inte beslutet från skyldigheter enligt miljöbalken eller annan lagstift-
ning. Sökanden ska kontakta Länsstyrelsen om åtgärden innebär vattenverksamhet 
(11 kap. MB). Stenmurar är enligt 7 kap 11 § skyddade i och med biotopskyddet. 
Området närmast stenmuren är också skyddat. Ingrepp i biotopskyddat område krä-
ver dispens från Länsstyrelsen. 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedel-
bart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som leder 
arbetet ska snarast anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats. 
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan 
är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Av-gif-
ten betalas mot faktura.

Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till nämnden den 24 juni 2020. 
Ansökan avser grävning för nedläggning av allmänt avlopp till Lotten 492 på Borg-
holm 11:1. Befintlig byggnad ligger på ofri grund på Borgholm 11:1 inom generellt 
strandskydd, där kommunen är ägare. Bostaden har idag sommarvatten. Som sär-
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-08-27 157

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

skilt skäl hänvisas till att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt in-
tresse.

Området och befintliga byggnader ligger lågt, ca 2 möh. Kommunens riktlinjer för 
grundläggning av ny bebyggelse ligger på 2,8 möh. Den fördjupade översiktsplanen 
för Borgholm-Köpingsvik förespråkar ingen ny bebyggelse på Sjöstugeudden. 

Området ligger inom eller påverkas av:

• Riksintressen 4 kap. MB.

• Riksintressen 3 kap. MB.

Fråga har ställts till lantmäteriet gällande avstyckning.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §136
Tjänsteskrivelse, 2020-08-03
Situationsplan, 2020-08-03

Bedömning
Vid bedömning av tillåtlighet gällande ingrepp i strandskyddsområden ska ställning 
endast tas till om åtgärden innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Bedöms åt-
gärden inte innebära betydande miljöpåverkan och att det finns ett särskilt skäl för 
dispens, kan dispens meddelas. I aktuellt ärende bedöms endast om grävning inom 
strandskyddat område innebär betydande miljöpåverkan. 

Nämnden bedömer att grävningen inte innebär någon betydande miljöpåverkan och 
att det finns ett särskilt skäl för dispens, därför kan åtgärden beviljas. Åtgärden be-
döms även vara förenlig med 3 och 4 kap MB samt att övriga regionala och lokala 
intressen inte påverkas. Det enskilda intresset bedöms överväga de allmänna in-
tressena, 7 kap 25 § MB. Fri passage enligt 7 kap 18f § MB kan säkerställas.

Konsekvensanalys
Konsekvensen med ett negativt beslut är att bostaden fortsätter att släppa ut gråvat-
ten i ett känsligt kustområde. Ett negativt beslut innebär samtidigt att bebyggelsen i 
förlängningen sannolikt inte blir permanent.

Konsekvensen med ett positivt beslut är avloppsvatten kan ledas till det allmänna 
reningsverket vilket förbättrar kustvattnets status. Samtidigt hamnar sannolikt led-
ningar på ett sådant djup att de kan komma att ligga under vatten i ett framtida sce-
nario med stigande havsnivåer. I ett sådant scenario trycks istället vatten in i led-
ningarna. I förlängningen kan även konsekvensen bli att arrendetomterna vid förfrå-
gan kan komma att styckas av och bilda egna enheter och att bostäderna perma-
nentas. Kommunen har ett ansvar vid risker som stigande havsnivåer innebär och 
som är kända vid en tillståndsprövning. Eftersom bostaden ligger på kommunal 
mark och i dagsläget har ett kortare arrende kommer kommunen att få stå för an-
slutningsavgiften. Lotten 492 kan dock genom förhandling få ett längre arrendekon-
trakt med kommunen.
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Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar ett beslut.
Beslutet skickas till berörd/berörda sakägare för kännedom, Borgholms kommun.
Beslutet skickas till Länsstyrelen, Kalmar

______________
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§ 158 Dnr B 2020-000614 BN

NORRBÖDA 2:27 mfl, Begäran om samråd Lantmäteriet

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   lämna följande yttrande till Lantmäteriet:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att detaljplanens utformning ska följas.
Planens vägnät utformades med syfte att skapa trafiksäker anslutning till väg 136 för 
området, vilket är av än större vikt idag med gällande trafiksituation.
Det är olyckligt att vägarna inom området inte följer planens genomtänkta trafiklös-
ning, men att det kan betraktas som liten avvikelse. Med utgångspunkt från dagens 
vägnät är dock anslutningarna till väg 136 det mest väsentliga ur trafiksäkerhetssyn-
punkt. 
Nämnden vänder sig särskilt emot de utfarter mot väg 136 som saknar planstöd och 
anser att det inte kan betraktas som liten avvikelse
Med hänsyn till att vägarna ansluter till en sommartid hårt trafikerad allmän väg bör 
Trafikverket få uttala sig.

Ärendebeskrivning
Inför bildandet av gemensamhetsanläggning samråder Lantmäteriet med Miljö- och 
byggnadsnämnden. Förvaltningen anser att frågan är så viktig att ärendet bör be-
handlas av nämnden.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §137
Tjänsteskrivelse, 2020-07-20
Underrättelse, 2020-07-03
Karta, 2020-06-22
Karta, 2020-06-22
Samrådshandlingar, 2020-06-22

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut.

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

Skickas till
Beslutet skickas till Lantmäteriet, Kalmar

______________
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§ 159 Dnr B 2020-000692 BN

BÖDA-TORP 5:24 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
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 nybyggnad av ett bostadshus genom av-styck-
ning av befintlig tomtplats.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Märta Jonssons väg. Området karakteriseras av små-
husbebyggelse 
Området ligger inom vattenskyddsområde – primär skyddszon. 
Området ligger inom 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 inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga negativa yttranden har inkommit 
till dagens möte, svarstid till 2020-08-07.
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Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §139
Tjänsteskrivelse, 2020-07-30
Ansökan, 2020-07-19
Sektionsritning, 2020-07-19
Planritning, 2020-07-19
Karta, 2020-07-19
Fasadritning, 2020-07-19
Fasadritning, 2020-07-19

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

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

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

______________
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§ 160 Dnr B 2020-000442 BN

BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. Sökande ska 
även informeras om att inkomma med en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning 
samt att antingen vidhålla sin ansökan om planbesked eller förhandsbesked. Om 
sökande fortsätter med ansökan om förhandsbesked, ska grannar höras. 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Åtgärden för förhandsbeskedet har flyttats och upptar nu en mindre yta på ett områ-
de där nämnden beviljat positivt planbesked.
Förvaltningen vill ha nämndens inrådan om man kan gå vidare med ärendet eller om 
man ska avslå ansökan så sökande får avvakta planläggning av området.
Yttrande från plan har inhämtats.
Övrig information
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av orörd natur och småskalig bebyggelse.
Kommunalt vatten och avlopp finns uppe vid Kärrslundsgatan .
Området ligger inte inom vare sig riksintresse för: kulturmiljövården eller naturvår-
den.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Rödlistade arter har ej kollats och grannar har ej hörts, avvaktar beslut om vi ska gå 
vidare i ärendet först.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §140
Tjänsteskrivelse, 2020-07-31
Yttrande, 2020-07-23
Situationsplan, 2020-07-14
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-06

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 
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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.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar för att återremit-
tera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. Sökande ska även informeras 
om att inkomma med en mer detaljerad verksamhetsbeskrivning samt att antingen 
vidhålla sin ansökan om planbesked eller ansökan om förhandsbesked.

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av ärendet sam finner att det finns ett förslag till 
beslut.  

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

______________
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§ 161 Dnr B 2020-000517 BN

MELLBÖDA 7:32 + 7:17 Förhandsbesked ändrad användning

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att    ge förvaltningen i uppdrag att bevilja positivt förhandsbesked och påpekar att  
fastigheten borde ha en fastighetsbeteckning.
Beslutet gäller med följande villkor:

 Området ska disponeras i enlighet med sökandens redovisning av markanvänd-
ning som tillhör ansökan

 Infart till området ska ske från den allmänna vägen i norr
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 ändrad användning av mark, med syftet att för-
säkra att det inte tillkommer några bostäder i närheten av Böda Cementgjuteri, då 
verksamheten alstrar damm och buller. Samt utöka verksamhetens område. Områ-
det närmast befintlig industri blir en del av verksamheten, medan övrig mark behålls 
som en buffert mot bostadsbebyggelsen.  
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed väg 136 samt Bödahamnsvägen. Området karakteriseras 
av åkermark och industri.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten 
kust och rörligt friluftsliv.
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Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Två yttranden med synpunkter har 
inkommit.
Ägaren till fastigheten Mellböda 7:20 skriver i sitt yttrande att åkern gärna får vara 
kvar som grönområde, men vill inte att ett positivt förhandsbesked ska innebära att 
sökande kan bygga fritt i framtiden eller att åkrarna omvandlas till industrimark. Vi-
dare står i yttrandet att parkeringen bör asfalteras för att det inte ska bli för mycket 
damm, samt att enbart redan existerande infarter ska användas. 
Ägarna till fastigheten Mellböda 7:44 vill även de se en asfalterad parkering, samt 
att inga infarter mot Bödahamnsvägen skapas då det skulle leda till mer damm och 
buller. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inte inkommit 
med något yttrande. 

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-08-13, §141
Tjänsteskrivelse, 2020-07-21
Grannehörande, 2020-06-16
Yttrande, 2020-06-12
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-28
Situationsplan, 2020-05-28

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
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.

Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Peder Svensson (C), 
Stefan Bergman (FÖL), Marie-Helen Ståhl (S) samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar på 
att ge förvaltningen i uppdrag att bevilja positivt förhandsbesked. Fastigheten borde 
ha en fastighetsbeteckning. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen av ärendet och finner att det finns ett förslag till 
beslut. 

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

______________
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§ 162 Dnr B 2019-000338 BN

Dödevi 3:15 Förhandsbesked för nybyggnad av 5 st fritidshus

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av 5 stycken fritidshus.
Beslutet gäller med följande villkor:

 byggnader får enbart placeras inom tomtens östra del, enligt situationsplan som
ligger till grund för beslutet

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 nybyggnad av fem stycken fritidshus i
form av uthyrningsstugor.

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Platsen som ansökan avser ligger utmed Vedbyskogsvägen och
karakteriseras av låg bebyggelse.

Området ligger inom vattenskyddsområde – ytvatten skyddszon och inom
Länsstyrelsens grusinventering för Kalmar län, Öland från 1961-62. Detta
innebär tillståndsplikt för att bedriva grustäkt.

Området ligger även inom verksamhetsområde för allmänt vatten och
Avlopp och omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela
Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadernas behov.
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Platsen ligger inte inom strandskyddet för Hornsjön på 200m.

Det finns inga rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Fem yttranden med
synpunkter har inkommit.

Ombud för dödsbo till fastigheten Dödevi 8:15 skriver att det uppkommer
olägenhet för deras fastightet med insyn och ljusstörningar, att infart
saknas, att ärendet ska prövas med detaljplan med stora tomter som
avviker från områdets karaktär. De anför även att det finns hotade
fladdermöss på platsen och att det ingår i grusinventering.

Ägaren till fastigheten Dödevi 11:26 skriver i sitt yttrande att man motsätter
sig byggnation på grund av att skogen på fastigheten, som är en moskog,
har stort värde för det rörliga friluftslivet med bärskog och motionsslingor.
Fastigheten blir avskuren från denna skog med fem nya fastigheter
och att det blir störande trafik samt starkt förtätad byggnation vilket kan vara
en nackdel för Hornsjön.

Ägaren av Dödevi 11:27 skriver att man inte ser någon anledning att bygga
hus och förstöra den begränsade skogsmark som finns på norra Öland och
motsätter sig byggnation.

Ägaren till Dödevi 11:20 skriver att det vore synd att mista den natur med
blåbärsskog och djurliv som finns i närheten av Hornsjön med fågelliv och
mångfald av växter. Frågan är även hur tillfartsväg ska ordnas.
Ägaren av Dödevi 10:8 som inte är rågranne till det aktuella skiftet i ärendet
har inkommit med ett yttrande och anför: att området är ett skogsområde
som används av barn och vuxna för att promenera och motionera, att husen
kommer att innebära en olägenhet med minskad tillgång till skogen och
värdeminskning på intilliggande fastigheter och att det innebär en förtätning
så att det kommer vara svårt att låta barn cykla själva längre.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i
yttrande 2019-07-26 skrivit att så mycket som möjligt av naturen kommer att
bevaras. Sökanden har även klargjort hur tillträde via servitutsväg kommer
att ordnas och att även vandringsleden kommer att bevaras.
Tillägg:
Ärendet togs upp för beslut i nämnden 2019-09-25, §182 nämnden beslutade om 
positivt förhandsbesked. Förhandsbeskedet överklagades och upphävdes samt 
återförvisades till förvaltningen av Länsstyrelsen. De menade på att naturvärdena på 
platsen ej var utredda ordentligt.
Förvaltningen begärde då in en naturvärdesinventering av sökande samt ett yttran-
de från länsstyrelsens naturenhet.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att en naturvärdesinventering krävdes för att be-
döma naturvärdena på platsen. De tar också upp att området är utpekat som riksin-
tresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Enligt den ska turismen och friluftslivets och då 
främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid exploateringar eller andra in-
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grepp i miljön. Enligt de yttrande som kommit in i ärendet från grannar med mera 
verkar området användas mycket för friluftslivet och detta kommer att begränsas av 
nybyggnationen.
Naturvärdesinventeringen visar att den västra delen av marken, väster om sjövallen, 
håller höga naturvärden i skogen. Men den östra delen som är platsen för sökt åt-
gärd består främst av brukad tallskog med ringa värden med enstaka äldre grova 
tallar som bör bevaras.
Angående friluftslivet så inkräktar inte planerat område för förhandsbeskedet på den 
vandringled som går genom skogen och förvaltningen anser att en så begränsad yta 
av fastigheten tages i anspråk för byggnation att det kan tillåtas.
Informationen i naturvärdesinventeringen ändrar inte förvaltningens uppfattning om 
att åtgärden kan beviljas.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §142
Tjänsteskrivelse, 2020-07-30
Naturvärdesinventering, 2020-06-29
Beslut från annan myndighet, 2020-02-14
Yttrande, 2020-01-08
Ansökan bygglov, 2019-05-02
Situationsplan, 2019-05-02
Bilaga, 2019-05-02

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
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 miljöbal-
ken (MB) bedöms vara uppfyllda. 
Olägenheter som grannar anfört är inte sådana olägenheter som avses i 2
kap 9 § PBL
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Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas.

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

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

Skickas till
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.
______________
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§ 163 Dnr B 2020-000530 BN

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att    ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten XX:
1. med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked,
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Beslut om startbesked och slutbesked hanteras i separata beslut.
Avgiften ska betalas inom två månader efter att beslutet har fått laga kraft. Om två 
eller flera är avgiftskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för 
betalningen.
Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att de berörda har tagit del av beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.

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

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §144
Tjänsteskrivelse, 2020-07-27
Fotografi, 2020-06-25
Yttrande, 2020-06-25
Besiktningsprotokoll sotare, 2020-05-26

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

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

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

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

______________
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§ 164 Dnr S 2018-000058 BN

Solberga 2:13 Bygglov för nybyggnad av sjöbod

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att   ge förvaltningen i uppdrag att handlägga ärendet och med en tidsfrist då boden 
ska vara borttagen, senast 1 ½ månad efter nämndens möte och beslut 2020-09-24, 
att förelägga sökande om att ta bort boden då den saknar lov.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun beslutade 26/4-2018 att bevilja
bygglov för nybyggnad av en sjöbod på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslog samhällsbyggnadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för en sjöbod 
med hänvisning till lagstöd; 9 kap. 30-32 §§plan- och bygglagen (PBL).

Fastighetsägare till grannfastigheten Solberga 2:28 överklagade beslutet till Läns-
styrelsen i Kalmar län som den 9/10 2019 beslutade att upphäva nämndens beslut. 
Sökanden av bygglovet överklagade då Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljö-
domstolen.

Mark- och miljödomstolen beslutade 2020-02-11, mål nr P 5073-19 att avslå över-
klagandet.

Enligt uppgift har sökande inte gjort någon åtgärd sedan beslutet i februari 2020.
Förvaltningen har varit i kontakt med sökande och denne har meddelat att boden är
till salu.

Förvaltningen fick i uppdrag att kommunicera sökande om miljö- och byggnads
nämndens arbetsutskotts beslut och önskade svar innan miljö- och byggnadsnämn-
densmöte 2020-08-27.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-08-13 §

Bedömning
Enligt PBL 11 kap 20 § Rättelseförelägganden

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i 
strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av la-
gen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsver-
ket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
Föreläggande kan komma att förenas med vite. 

Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar utförlig redovisning och information i ärendet och finner att det 
finns ett förslag till beslut.

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

______________
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§ 165 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 2).

att   godkänna informationen av om de ärenden som togs upp och diskuterades på 
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 och lägga den till hand-
lingarna. 

Ärendebeskrivning
En genomgång av följande ärenden som togs upp på miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskotts möte 2020-08-13 diskusteras på dagens möte: 

§126 BN -Sammanfattning av miljöenhetens arbete under sommarens säsong
§128 BN 2019/680 Strandbo 3,bygglov för utvändig ändring av hotell, information
§129 BN 2016/654 Lofta 1:126, bygglov för nybyggnad av sjöbod, information
§130 BN 2020/XX Rörsberg 1:29, fråga om att ändra från enbostadshus till fyra lä-
genheter
§131 BN 2019/759 Ny PBL-taxa 20201 information
§132 BN 2020/768 Riktlinje för parkering och ställplats i Borgholms kommun, infor-
mation
§133 BN 2020/767 Ny sjöbodspolicy, information
§134 BN 2018/120 Rälla Tall 3:16, bygglov för nybyggnad av enbostadshus och ga-
rage, information
§145 Övriga frågor och information

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång av inkomna meddelanden. Ordförande informerar 
även nämnden om de ärenden som togs upp och diskuterades på miljö- och bygg-
nadsnämndens arbetsutskott. 

Skickas till
-

______________
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§ 166 Dnr - BN

Övriga frågor och information

Dagens sammanträde
Inga övriga frågor eller information diskuterades.  

Skickas till
-

______________
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