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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 198

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

198

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.
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 199

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

199

Dnr - BN

Val av justeringsperson och justeringsdatum
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att

jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marie-Helen Ståhl (S) och
som ersättare Peder Svensson (C).

Att

justeringsdag beslutas till 2020-10-26 kl 15:00.

Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 200

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

200

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 före eller på sammanträdet.
Dagens sammanträde
Ingen anmäler något jäv till dagens möte.
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 201

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

201

Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Månadsuppföljning, september, information
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tacka för informationen och anser den som mottagen samt lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- och
bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland många
kommunala verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till september en positiv budgetavvikelse om 59 tkr.

Analys av verksamheten, miljö- och byggnadsnämnd
Under september har fakturering av bygglov och beställningar till kart och mät gjorts.
Ärendeingången anses fortsatt god och arbete med fakturering kommer att ha fortsatt fokus under hösten.
Vidare arbetar både miljö- och byggenheten med digitalisering och övergång till nya
system och moduler. Byggenheten arbetar med en ny taxa och rekrytering av chef
för enheten samt förstärkning för kart- och mätfunktionen är i full gång.
Ekonomisk analys
Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden januari till september en fortsatt
positiv budgetavvikelse om 59 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

201

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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Ekonomisk uppföljning, 2020-10-22
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information.
Skickas till
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 202

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

202

Dnr 2020-000002 BN

BN 2020/2 Antal ärenden som fått reducerad september månad, information
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tacka för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär
en reducerad avgift för kunden var för september månad två stycken, totalt
intäktsbortfall om 10,1 tkr, vilket är 3 % av den totala intäktssumman för månaden.

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder:

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-22
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

202

Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 203

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

203

Dnr - BN

Handlingar som för kännedom 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 informationen
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 204

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

204

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
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 205

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

205

Dnr 2020-000001 BN

Taxa 2021 Ny PBL-taxa
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutanderätt att anta den nya
bygglovstaxan vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts möte 2020-11-05.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i uppdrag att arbeta fram en
förenklad bygglovstaxa inför år 2021.
Arbetet är omfattande och kommer inte att kunna slutföras till nämndens möte 202010-22.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut, 2020-10-08 §171
Bedömning
För att kunna framställa en så rättssäker och korrekt bygglovstaxa som möjligt behöver förvaltningen lite mer administrativ tid.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen och information i ärendet samt finner att det
finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Beslutet skickas till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 206

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

206

Dnr 2020-000001, 2020-001552 BN

TAXA 2021 Miljöbalken och Livsmedelslagen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta SKR:s redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höjning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll enligt livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt PKV blir 965 kr per timme för miljötillsyn och
1081 kr för livsmedelskontroll.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalenderår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s hemsida. Prisindex
för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är
detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa rekommenderar SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkommande års timtaxa. SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det är
denna indextabell som utgör underlag för höjningen.
Enligt redovisad tabell i oktober 2020 anges ett prisindex om 2,7 % för 2019. Förslag till timtaxor för år 2021 redovisade ovan innebär alltså en höjning om 2,7 % utifrån 2020 års timtaxor på 940 kr för miljötillsyn och 1053 kr för livsmedelskontroll.
Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsmedelslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och regioners modell (SKR).
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §176
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-2020-10-01
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 kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 207

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

207

Dnr 2020-000004 BN

BN 2020/4 Detaljplaner och detaljplanearbetet, information
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tacka för informationen och anser att den är mottagen samt 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 och plansamordnaren för information om detaljplaner och detaljplanearbetet i Borgholms kommun.
Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 208

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

208

Dnr 2020-001477 BN

BN 2020/1477 BORGHOLM 11:43 Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att påföra verksamhetsutövaren en sanktionsavgift om 2 500 kr för att inte ha underrättat kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för
en redan registrerad anläggning enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813).
Verksamhetsutövare: Nybro Thai buffé & Take away AB
Org.nr./pers.nr: 556860-2907
Verksamhetens namn: Nybro Thai buffé & Take away AB
Verksamhetens adress: SJÖSTUGEVÄGEN 1
Avgift: faktura skickas senare
Ärendebeskrivning
Nybro Thai buffé & Take away AB har inte underrättat miljö- och byggnadsnämnden
om att de som ny juridisk person har tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsanläggning. 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 uppgifter om årsomsättningen. Sanktionsavgiften hamnar på 2 500 SEK.
Vid en kontroll av verksamheten den 10 juli 2020 framkom att de har övertagit en
livsmedelsverksamhet utan att först ha anmält den till miljö- och byggnadsnämnden
för registrering minst två veckor innan verksamheten startar. En anmälan om registrering har inkommit den 6 juli 2020. I anmälan står det att verksamheten beräknas
starta 20 juni 2020.
Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) ska en sanktionsavgift tas ut när en
överträdelse av denna sort gjorts.
Avgiften för att överta en redan påbörjad och registrerad verksamhet ska enligt 39 b
§ och 39 c § livsmedelsförordningen betalas med ett belopp som motsvarar en halv
procent av årsomsättningen under föregående räkenskapsår, dock lägst 2500 kronor.
Enligt uppgift från Allabolag är årsomsättningen 0 kr under 2019. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar därför att ni ska påföras en sanktionsavgift om 2 500 SEK.
En tidigare version av beslutet har skickats för kommunicering och ett svar har inkommit 27 september 2020 från Nybro Thai buffé & Take away AB. I skrivelsen
framförs att man missat att lämna in registreringen men kommit på det innan kontroll
skedde 10 juli 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

208

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §173
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Kontrollrapport, 2020-07-10
Kommunicering, 2020-08-25
Skrivelse från Nybro Thai buffé & Take away AB, 2020-09-27
Bedömning
Det finns grund för att ta ut en sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen.
Företaget har övertagit en livsmedelsverksamhet utan att först meddela miljö- och
byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det i ärendet inte
framkommit några omständigheter som enligt 30 b § livsmedelslagen medför att
sanktionsavgift inte ska påföras.
Miljö- och byggnadsnämnden har enligt samma paragraf en skyldighet att påföra en
sanktionsavgift även om det skett av oaktsamhet eller inte har skett uppsåtligen. Bedömningen är att utebliven registrering beror på oaktsamhet, men att uppsåtet var
att faktiskt registrera verksamheten. Nämnden ska på grund av detta inte ta hänsyn
till det som framförts i skrivelsen från Nybro Thai buffé & Take away AB.
Bedömningen är vidare att verksamheten ska anses ha bytt ägare och inte ska anses vara en ny verksamhet. Detta gör att sanktionsavgiften halveras jämfört med det
som har kommunicerats tidigare.
Lagstöd
En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Avgiften ska tas ut för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med vissa belopp som framgår av 39 c – 39 g
§§ i livsmedelsförordningen.
Miljö- och byggnadsnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en
sanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 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
förutsetts 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 påbörjar 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

208

När överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny juridisk 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 kronor.
Med årsomsättning avses enligt 39 b § livsmedelsförordningen den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen 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.
Avgift för handläggning
Utöver själva sanktionsavgiften kommer miljö- och byggnadsnämnden debitera en
avgift för handläggning. Detta görs i enlighet med taxan för Borgholms kommuns tillsyn inom livsmedel, antagen av kommunfullmäktige (62 §, KF 2020-04-20) och senaste uppräkningen av taxan (24 §, KF 2020-02-10). Taxan är timbaserad och ligger
för närvarande på 1053 kronor (SEK) per timme. Debitering sker per påbörjad halvtimme. Avgiften för handläggning kommer att faktureras separat.
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.
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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges verksamhetsutövaren
Beslutet kan överklagas hos förvaltningsdomstolen, se bifogad information ”Hur man
överklagar”
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

209

Dnr 2020-001538 BN

BN 2020/1538 XX Strandskyddsdispens för komple-mentbyggnad
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap § 18c miljöbalken (MB), att meddela negativt beslut om dispens för uppförande av ny byggnad på XX.
att med stöd av 26 kap MB, förelägga XX, att ta bort från strandskyddsområde en
förfallen bygg-nad senast 2021-01-15.
Upplag av rivningsmaterial får inte ligga kvar inom strandskyddsområde utan ska
lämnas till en återvinningscentral som tar emot sådant avfall.
Avgift: faktura skickas senare
Ärendebeskrivning
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom till enheten den 29 augusti 2020.
Ansökan avsåg att ersätta ett befintligt komplementhus med en ny byggnad då den
befintliga är i dåligt skick och inte går att reparera. Fastigheten är stor 4 610 kvm
och aktuell byggnad ligger ca 50 m från strandlinjen.
Efter samtal med sökanden inkom kompletteringar den 16 och den 21 september
2020, där sökanden uppger att komplementhus var felaktig benämning och att det
är en bostad han söker för.
Enligt Lantmäterihandlingar från 1955 har den aktuella byggnaden utgjorts av en fiskebod, punkt 3 och 4, samt att kartan visar att det är ett uthus. Vid kontroll hos länsstyrelsen finns ingen dispens för ändrad användning från fiskebod till bostad. Byggnaden bedöms därför inte vara lagligt ianspråktagen som bostad. Nämnden har heller ingen kännedom om att fiskeboden har ändrat användningssätt.
För platsen råder:

•

Utökat strandskydd om 300 meter.

•

Riksintresse enligt 4 kap MB, Obruten kust och rörligt friluftsliv

•

Riksintresse enligt 3 kap MB, Naturvården östra Ölands strandängar

•
Natura 2000, fågel- och habitatdirektivet Husvalla sjömarker, ca 200 m från
strandlinjen ut i Östersjön

Justerandes sign

•

Naturvårdsplan, klass 1 högsta naturvärde, östra Ölands sjömarker

•

Regional bevarandeplan för odlingslandskapet
Utdragsbestyrkande
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Under säkerhetsnivå för havsnära fysiks planering, ca 1,5 möh

Förbjudna åtgärder inom strandskyddsområde
Enligt 7 kap 15 § MB är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna.
Man får inte:


uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.



ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.



gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.



utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskyddet
Enligt 7 kap 18c § MB får man om särskilda skäl vid prövningen av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamheter eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3. behövs för att en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Avgift för handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att debitera för den handläggningstid som
läggs på tillsynsärendet. Taxan är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Aktuell taxa finns på Borgholms kommuns hemsida. Avgiften betalas mot faktura.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §175
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Bilaga 1, Karta 2020-09-30
Bilaga 2, Foton på byggnaden som ska tas bort 2020-09-30
Justerandes sign
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Bedömning
För aktuell byggnad finns ingen beviljad dispens och platsen är inte lagligt ianspråktagen. Nuvarande komplementbyggnad ligger långt från huvudbyggnaden och bedöms inte ligga inom fastighetens tomtplats. Med tomtplats avses i miljöbalken den
zon kring en byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens privata
hemfridszon. Vid ett beslut om dispens från strandskyddet ska alltid en tomtplatsbestämning göras eller besluta att mark får tas i anspråk för ändamålet.
Det saknas även ett särskilt skäl för att uppföra en ny byggnad på platsen. Att inte
förelägga om rivning och borttagande av den förfallna byggnaden bedöms innebära
en negativ påverkan på allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. Att förelägga
om rivning och bortforsling av byggnadsmaterial från förfallen byggnad medför att en
olovligt uppförd byggnad försvinner från strandskyddsområdet.
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.
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-delgivning/
Skickas till
Beslutet med bilagor delges sökande med information om hur man överklagar ett
beslut.
Beslutet med bilagor skickas till Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom,
e-post: kalmar@lansstyrelsen.se
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020-001697 BN

BN 2020/1697 XX Strandskyddstillsyn, föreläggande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att enligt 7 kap, 26 kap, 2 kap 1-3 §§ och 9 kap miljöbalken (MB 1998:808) förelägga XX
att ta bort friggeboden från strandskyddat område. Byggnaden ska vara borttagen
senast 20201-02-30.
att ta bort trätrallen från strandskyddsområde som ligger utanför byggnaden senast
2021-02-30
att rivningsmaterialet ska lämnas till en återvinningscentral som tar emot sådant
avfall.
att omedelbart upphöra med eldning av avfall inom strandskyddat område
Avgift: faktura skickas senare
Ärendebeskrivning
Miljö-och byggnadsnämnden fick kännedom om att en fristående byggnad som utgör ett komplement till XX, en så kallad friggebod, har uppförts på en tidiga-re
obebyggd grannfastighet, XX. Byggenheten har kommunicerat med fastighetsägaren om att åtgärden skett inom strandskyddat område. För platsen gäller
utökat strandskydd om 300 meter. Platsen besöktes 2020-10-01.
Enligt uppgift uppfördes byggnaden 2009 utan att dispens från strandskyddet har
sökts eller beviljats. Friggeboden är enligt uppgift 3,6 x 4,2 meter och 14,4 kvm stor.
Byggnaden är enligt uppgift vitkalkad både ut- och invändigt och står på en gjuten
platta som lagt med klinkers. Byggnaden används som sovbod. Utanför byggnaden
finns ett trallgolv, mindre altan.
Vid besök den 1 oktober 2020 konstaterade tjänsteperson att eldning har skett inom
strandskyddsområde på XX. Det låg även blandat avfall på eldningsplatsen som
troligen avses att eldas upp. Avfallet fotades vid tillfället, se bilaga 2. Om avfallet
eldas upp är det ett miljöbrott.
Förbjudna åtgärder inom strandskyddsområde
Enligt 7 kap 15 § MB är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna.
Man får inte:
•

Uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.

•
Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
Justerandes sign
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•

Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.

•

Utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskyddet
Enligt 7 kap 18c § MB får man om särskilda skäl vid prövningen av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:
1.
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
2.
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamheter eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3.
behövs för att en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4.
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6.

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

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §176
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Bilaga 1. Foton och karta på byggnaden, 2020-10-01
Bilaga 2. Karta över plats för eldning och foton, 2020-10-01
Bedömning
XX har enligt nämndens kännedom varit obebyggd. Enligt fastighetsägaren är
byggnaden som uppfördes 2009 ett komplement till huvudbyggnaden på XX. Vid
tiden för uppförandet rådde strandskydd om 300 meter. Inom området råder höga
naturvärden. En komplementbyggnad kan heller inte enligt lagen (PBL) utgöra en
första byggnad på en fastighet. Nämnden bedömer att det inte finns något sär-skilt
skäl att meddela dispens i efterhand för uppförd byggnad. Nämnden bedömer
därför att byggnaden samt trätrallen ska rivas och tas bort från strandskyddat område.
Det är förbjudet att elda skräp. Det finns återvinningsstationer och centraler i kommunen där sådant kan lämnas. Att elda skräp är ett miljöbrott.
Yrkande
Marie-Helen Ståhl (S) 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.
Justerandes sign
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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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges fastighetsägare med information om hur man överklagar ett beslut.
Beslutet med bilagor skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, e-post:
mar@lansstyrelsen.se
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020-001435 BN

BN 2020/1435 XX Strandskyddsdispens, föreläggande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 26 kap, 7 kap, 2 kap 1-3 § § och 9 kap. 7 § Miljöbalken (MB
1998:808), förelägga XX,
att i efterhand söka dispens för uppfört bostadshus på XX, byggnad nr. 1.
att redovisa användningssätt för byggnad nr. 2
att redovisa användningssätt för byggnad nr. 3
att förbjuda utsläpp av spillvatten från byggnader på fastigheten, byggnad nr 1 och
2. Förbudet ska gälla från och med det datum fastighetsägarna tagit del av beslutet.
att söka tillstånd för anläggande av ny avloppsanläggning samt för indragning av
vatten och avlopp till byggnader hos miljöenheten. Spillvattnet ska klara dagens reningskrav på utsläpp.
att redogöra för var spillvattnet släpps ut i mark idag.
att i ett framtida beslut för åtgärder på fastigheten avser nämnden att avgränsa
tomtplatsen till att endast gälla fastighetens gräns (7 kap 18b §).
Ovanstående första sju punkterna i föreläggandet ska vara nämnden till handa senast 2020-12-23.
Avgift: faktura skickas senare
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden fick kännedom om att uthus har ersätts med ett bostadshus och att nya byggnader har uppförts på XX i samband med ett platsbesök
vid kusten, 2020-08-13.
En förfrågan inkom till nämnden 2011-11-09, som gällde att riva två tidigare uthus
på fastigheten och bygga ett nytt. Vid tiden gällde ett undantagsbeslut från länsstyrelsen (1999-06-14) som sa att ’Längre från stranden än befintligt bostadshus och i
omedelbar närhet av detta får utan hinder av att strandskydd råder uppföras komplementbyggnader och anordningar som utgör komplement till befintlig bebyggelse’.
Frågeställaren fick då svar att ett uthus på samma plats fick uppföras utan att en
meddelad dispens krävdes.
Den 31 dec 2014 upphörde länsstyrelsens beslut och ersattes med ett undantagsbeslut den 28 april 2015 som säger att ’inom 15 meter från huvudbyggnad men inte
närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut
om dispens’ ska förbuden i 7 kap 15 § MB inte gälla kompletteringsåtgärder till en
huvudbyggnad.
En komplementbyggnad får enligt lagstiftaren inte fungera som en egen enhet.
Justerandes sign
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En ansökan om bygglov på XX lämnades in till nämnden 2012-08-29 och nämnden
beviljade bygglov för uppförande av en gäststuga om 60 kvm 2013-01-16.
Sökanden har i samband med ansökan skriftligt lämnat information som säger att
’Huset ska som tidigare nämnts inte inneha WC eller annat avlopp utan endast fungera som sov- och gästrumsutrymme.’
En av de nya byggnaderna har uppförts som ett bostadshus med kök, indraget vatten och avlopp och fungerar som en egen enhet (bostad), se bilaga 1 byggnad nr.1
och foton bilaga 2. Ytterligare en byggnad har uppförts bakom aktuell byggnad, se
bilaga 1, byggnad nr. 2. I byggnad nr. 2 har vatten dragits in och en tvättmaskin
finns installerad. Avloppet från tvättmaskinen leds ut från byggnaden genom en
slang och spillvattnet släpps ut direkt på marken. En av komplementbyggnad har utökats mot väster, se bilaga 1 byggnad nr.3. Fastighetsägarna har inte ansökt om tillstånd för påkoppling på befintligt avlopp. Att släppa ut avloppsvatten utan tillstånd är
ett miljöbrott.
En kommunicering har skickats ut till fastighetsägare 2020-08-20 och svar inkom
från XX, 2020-08-31. Fastighetsägarna svarar att de har sökt bygglov för
uppförande av ett 60 kvm fritidshus, 2012-08-29 och att startbeskedets beslut inte
gäller en kompletteringsåtgärd (uthus).
Fastighetsägarna uppger att de rivna byggnaderna uppfördes i mitten av 1970-talet
enligt då gällande regler för bygglov och med strandskyddsdispens. Förvaltningen
har dock inte kunnat finna någon utfärdad dispens från strandskyddet. Förvaltningen
har inte hittat något bygglov för aktuell åtgärd.
Enligt lantmäteriförrättningen som gjordes 1996 visar kartan att byggnad nr. 2 inte är
en bostad, utan två uthus, se bilaga 4, akt XX, förrättning gällande avstyckning.
Förbjudna åtgärder inom strandskyddsområde
Enligt 7 kap 15 § MB är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna.
Man får inte:
•

Uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.

•
Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
•

Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.

•

Utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskyddet
Enligt 7 kap 18c § MB får man om särskilda skäl vid prövningen av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:
1.
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Justerandes sign
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2.
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamheter eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3.
behövs för att en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4.
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Avgift för handläggning
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att debitera för den handläggningstid som
läggs på tillsynsärendet. Taxan är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Aktuell taxa finns att läsa på www.borgholm.se .Avgiften
betalas mot faktura.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §177
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30
Bilaga 1. Karta med numrerade byggnader
Bilaga 2. Foton på numrerade byggnader
Bilaga 3. Översiktskarta
Bilaga 4. Förrättningsakt lantmäteriet, XX
Bilaga 5. Tomtplatsavgränsning
Bedömning
Eftersom fråga ställdes till nämnden om det krävdes dispens för att riva två uthus
och bygga ett nytt på samma plats 2011-11-09 blev svaret att det inte krävdes när
det gäller uppförande av ett nytt uthus. Vid förrättning som gjordes 1996 där XX
styckades är inte byggnaderna utmärkta som bostad. Ägarna har även uppfört två
nya byggnader istället för som de uppgav en ny byggnad inom fastighe-ten, samt
byggt ut uthuset i norr som ligger på gränsen mellan XX och XX. Lantmäteriet
redovisar i sin karta vid fastighetsreglering 1996 att det är två uthus som ligger på
XX. Bedömningen är då att byggnaderna har ändrat användningssätt efter 1996 och
att det inte finns någon strandskyddsdispens för detta. Denna bedömning stöds
också av att frågan som ställdes 2011 gällde just två uthus. Byggnaderna har
således ändrat användning utan att dispens har sökts.
Vatten har kopplats till de nya byggnaderna nr 1 och 2. Det finns heller inget giltigt
avloppstillstånd för påkoppling av nya byggnader till befintligt avlopp. Vid uppförande av nya byggnader ska ett godkänt avlopp finnas som klarar dagens reningskrav.
Spillvatten från en tvättmaskin släpps ut direkt på marken utanför byggnad 2. Troligen leds även spillvatten till ett dike/håla mot havet på gränsen mellan XX och XX.

Justerandes sign
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Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse samt information i ärendet samt finner att det
finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Beslutet delges fastighetsägarna med information om hur man överklagar ett beslut
Beslutet med bilagor ska skickas till länsstyrelsen i Kalmar, e-post:
kalmar@lansstyrelsen.se
______________

Justerandes sign
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Dnr 2020-001425 BN

BN 2020/1425 XX Strandskyddstillsyn, föreläggande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att enligt 26 kap, 2 kap 1-3 §§ och 9 kap 7 § miljöbalken (MB 1998:808), förelägga
XX
att redovisa användningssätt för byggnad nr. 1 på XX
att söka dispens för uppförd byggnad på XX
att redovisa om byggnad nr. 1 på XX ska eller har anslutits till ett avlopp
att med stöd av 7 kap 18b § tillsammas med beslut om dispens avgränsa tomtplatsen till att endast gälla fastighetens gräns för XX .
Avgift: faktura skickas senare
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden fick kännedom om att en ny byggnad håller på att
uppföras på XX i samband med ett platsbesök vid kusten, 2020-08-13.
Byggenheten kommunicerade med fastighetsägaren om åtgärder inom strandskyddat område den 20 augusti 2020. Svar inkom från fastighetsägaren den 12 september 2020.
Byggnaden som uppförts på XX är enligt uppgift 8 X 12 meter, 96 kvm och
påbörjades 2018. Fastighetsägaren har uppgett att byggnaden är ett komplement till
befintligt bostadshus. Strandskyddsdispens har inte sökts eller beviljats för åtgärderna då fastighetsägaren bedömt att det inte har behövts.
Förbjudna åtgärder inom strandskyddsområde
Enligt 7 kap 15 § MB är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna.
Man får inte:
•

Uppföra nya byggnader, bryggor, pirar etc.

•
Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de
hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
•

Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.

•

Utföra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskyddet

Justerandes sign
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Enligt 7 kap 18c § MB får man om särskilda skäl vid prövningen av dispens från
strandskyddet beakta endast om det område som dispensen avser:
1.
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
2.
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamheter eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3.
behövs för att en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4.
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
5.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att
6.

tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §178
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01
Bilaga 1. Karta med numrerade byggnader, 2020-09-30
Bilaga 2. Foton på byggnad, 2020-09-30
Bilaga 3. Tomtplatsavgränsning, 2020-09-30
Bilaga 4. Översiktskarta, 2020-09-30
Bedömning
Den nya byggnaden på XX bedöms vara ungefär lika stor som huvudbyggnaden
och lika hög och kan inte ses som ett komplement till befintlig bostad, se foton
bilaga 2. Enheten bedömer att det krävs en dispens för uppförande av ny byggnad.
För åtgärden har heller inget bygglov sökts. Om byggnaden ska kopplas på ett
avlopp krävs det även ett tillstånd från miljöenheten efter dagens gällande miljökrav.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) 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.
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-delgivning/
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Skickas till
Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar ett beslut
Beslutet med bilagor skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, e-post:
kalmar@lansstyrelsen.se
______________
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HJÄLMSTAD 2:39 Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Beslutet gäller med följande villkor:


byggnader ska placeras mitt på tomterna för att följa byggnadstrukturen i området



byggnader ska utformas som ”låga” byggnader med en byggnadshöjd om max
3,2 m och 23 graders takvinkel,



bostadsbyggnad inom tomtplatsen får uppta en största byggnadsarea om 120
m².



Grundläggning för byggnad på den södra tomtplatsen måste förläggas minst 2,8
möh

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 tidningar.
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 utmed Kvickbrunnavägen. Området karakteriseras av låg bebyggelse.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten.
Justerandes sign
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Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som avtalskund.
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området ligger i närheten av Gelträsket som omfattas av strandskydd.
Den södra delen av fastigheten ligger inom säkerhetsnivå för havsnära fysisk planering.
Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har
inkommit.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §179
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Yttrande avlopp, 2020-09-28
Meddelanden rödlistan, 2020-09-15
Situationsplan, 2020-09-03
Ansökan förhandsbesked, 2020-09-03
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 områdesbestämmelser.
Motivering
Ansökan avser att stycka av befintlig fastighet till två tomtplatser.
Framtida byggnad kan anslutas till kommunalt vatten och enskilt avlopp går att ordna på platsen.
Fastigheten ligger i närheten av Gelträsket där strandskydd råder men om byggnad
placeras mitt på norra tomten så hålls ett minimum avstånd av 80-90 m från träskets
strandskyddsområde vilket är godtagbart enligt naturenheten.
Grundläggning på den södra fastigheten måste förläggas minst 2,8 möh då den ligger inom säkerhetsnivå område för havsnära fysisk planering.
Justerandes sign
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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
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL), Marie-Helen Ståhl
(S) sam Peder Svensson (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.
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-delgivning/
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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KORNTORP 1:10 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
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 karakteriseras av orörd natur i form av betesmark/alvarmark.
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården Korntorp och naturvården
Långkärrsalvaret(klass 2).
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av det utökade strandskyddet. Ingen ansökan om strandskyddsdispens är inskickad.
Området ligger inom länsstyrelsens våtmarksinventering av Långkärr, mycket höga
naturvärden.
Inga arter noterade i artportalen
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet, i länets natur- och kulturvårdsplan (klass 2-höga naturvärden) och även i jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering.
Berörda sakägare har inte hörts
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har
till 2020-10-15 på sig att komma in med ett yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §180
Tjänsteskrivelse, 2020-09-30Yttrande miljöenheten, 2020-09-21
Bilaga yttrande, 2020-09-21
Ansökan förhandsbesked, 2020-08-21
Karta, 2020-08-21
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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 områdesbestämmelser.
Motivering
Enligt av Borgholms kommun antagna Översiktsplan 2002 så ska ny bebyggelse ha
koppling till befintlig bebyggelse. Den ansökta åtgärden kommer inte få den koppling
till befintlig bebyggelse som avses i översiktplanen.
Platsen som åtgärden avses utföras på ligger inom strandskyddsområde. För att få
en strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och enligt remissvar från naturenheten
så kan de ej se att något av de särskilda skälen uppfylls här. Så ansökan om strandskyddsdispens i ärendet kommer troligen nekas.
Området ligger även inom Länsstyrelsens inventering av våtmarker, Långkärr, som
har mycket höga naturvärden. Så även om inga arter noterades i artportalen så kan
man inte bortse från de höga naturvärdena på platsen.
Den utpekade platsen för åtgärden ligger inom område med riksintresse för: kulturmiljövården Korntorp och naturvården Långkärrsalvaret(klass 2) med höga naturvärden.
Vägen ut till platsen är idag bara en grässträng utmed en åker och ej lämpad för
tyngre fordon, speciellt under fuktigare säsonger.
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.
Åtgärden uppfyller 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) 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 .
Justerandes sign
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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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges sökande samt med information om hur man överklagar beslut
______________
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KYRKETORP 2:32 Förhandsbesked för nybyggnad av två (2) bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
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 tidningar.
Avgift: Faktura skickas senare.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området karakteriseras av ängsmark.
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.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har inkommit gällande tillfartsväg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

215

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §181
Tjänsteskrivelse, 2020-09-28
Yttrande, 2020-09-10
Yttrande, 2020-09-09
Ansökan förhandsbesked, 2020-09-07
Karta, 2020-09-07
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 områdesbestämmelser.
Motivering
De två tillkommande tomtplatserna får koppling till befintlig bebyggelse och kommer
anslutas till kommunalt VA-nät. Tillfartsväg kommer ske via över Kyrketorp 2:2, servitut för detta skrivs in vid kommande avstyckning hos lantmäteriet.
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
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Dagens sammanträde
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde
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-delgivning/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

215

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
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 216

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

216

Dnr 2020/77 BN

ALVEDSJÖ 4:16 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Åtgärden uppfyller 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.
Upplysningar
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del
av beslutet
Avgift: Faktura skickas senare.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för en redan bildad fastighet/tomtplats för bostadsändamål. Fastigheten bildades 1970-01-22 och har aldrig tagits i anspråk för byggnation.
Området ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Enligt 4 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) är Öland i sin helhet av riksintresse med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets,
främst det rörliga friluftlivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om
bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB tillämpas.
Vid planläggning och i enskilda ärenden skall enligt 2 kap 3 § PBL byggnadsnämnden, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda
miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten
och med energi och råvaror skall främjas. En god ekonomisk tillväxt och en effektiv
konkurrens skall främjas. Även andra aspekter som regleras i 2 kap kan behöva tas
med i bedömningen, t.ex. om den tilltänkta platsen är lämplig med hänsyn till kraven
på anpassning till landskapsbilden.
Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 5 § PBL lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa,
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2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan
samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,
samt
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering 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 3 :e och 4:e kapitel. 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, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Sedan fastigheten 1970 avstyckats för fritids- bostadsändamål, konstateras att såväl
byggnads- som miljölagstiftning i väsentliga delar har förändrats. Redan utan dessa
förändringar så gäller enligt praxis att avstyckningar äldre än ca 10 år anses inaktuella och därför inte kan åberopas vid ansökningar om förhandsbesked/bygglov.
Begäran om yttrande har kommunicerats med sökande som inte har motsatt sig påståendena.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §182
Tjänsteskrivelse, 2020-09-25
Ansökan förhandsbesked, 2020-01-23
Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
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 områdesbestämmelser.
Motivering
Förslaget innebär att ny bebyggelse lokaliseras i ett övrigt nästan obebyggt område
utan den anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i översiktsplanen och
utgör därmed en olämplig spridning av bebyggelsen.
Justerandes sign
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Åtgärden uppfyller 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) 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.
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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar
______________
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OSTEN 2 Bygglov för tillbyggnad av tennishall, sanktionsavgift
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten Osten 2 med 139 440 kr
kr för att ha tagit en byggnad i bruk utan slutbesked.
Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförordningen.
Enligt 11 kap 5 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning
att anta att någon inte har följt lagen.
Enligt 11 kap 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL.
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 annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
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: 139 440 kr
Ärendebeskrivning
Byggenheten har uppmärksammats om att byggnaden har tagits i bruk utan slutbesked.
Enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § (PBL) måste ett slutbesked ha utfärdats innan
en byggnad som kräver lov/startbesked får tas i bruk. Om en byggnad tas i bruk utan slutbesked ska nämnden förelägga sökanden med en byggsanktionsavgift.
Sökande har meddelats förvaltningens förslag till beslut/sanktionsavgift och getts
möjlighet att yttra sig. Yttrande inkom 2020-10-12, där sökande påtalar följande att
fastighetsavdelningen flertalet gånger poängterade till individerna som ville inviga
byggnaden att något annat än invigning inte är tillåtet. Fastighetsavdelningens har
således varit tydlig med att byggnaden inte får tas i bruk innan slutbesked beviljats.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §183
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13
Bilaga uträkning byggsanktionsavgift , 2020-09-30
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Bedömning
För att slutbesked ska kunna utfärdas, krävs att byggherren visar att alla krav som
gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. I detta fall hade nämnden inte fått in brandskyddsdokumentation eller kontrollplan för åtgärden innan byggnaden togs i bruk. Enligt framkommen information togs bygganden i bruk 2020-09-04, handlingar för slutbesked
inkom först 2020-09-17, då även slutbesked skrevs.
Då byggnaden togs i bruk innan ovan nämnda krav var uppfyllda och slutbesked hade skrivits så kommer nämnden att förelägga sökande med en byggsanktionsavgift
på 139 440 kr (se bilagd uträkning) som är uträknad via Boverkets guide enligt Planoch byggförordningen kap. 9.
Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförordningen.
Enligt 11 kap 5 § PBL ska miljö- och byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd, så snart det finns anledning
att anta att någon inte har följt lagen.
Enligt 11 kap 51 § PBL ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL.
Det är inte aktuellt att tillämpa 11 § 53a då förvaltningen anser att överträdelsen har
skett uppsåtligen. Därav gäller ovan nämnda summa som är uträknad enligt gällande formel för byggsanktionsavgift.
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen
eller av oaktsamhet
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Peder Svensson (C) samt Marie-Helen
Ståhl (S) 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.
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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges sökande om hur man överklagar
______________

Justerandes sign
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KOLSTAD 4:60 Anmälan attefall tillbyggnad max 15m², beslut om startbesked
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela negativt startbesked för tillbyggnad av friggebod med 5 m² byggnadsarea enligt regeln för attefall.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 4a § eller 4b plan- och bygglagen (PBL).
Avgift: Faktura skickas senare.
Ärendebeskrivning
Anmälan avser startbesked för tillbyggnad av en 10 m2 friggebod med ytterligare 5
m2 enligt attefallsregeln.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 102.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut innan några kompletteringar i ärendet begärts in. Sökanden har inte inkommit med något yttrande eller
meddelat att ärendet ska avslutas.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §184
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Skiss 2020-06-01
Situationsplan, 2020-06-01
Anmälan, 2020-06-01
Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 4 § plan- och bygglagen
(PBL).
Placeringen av tillbyggnaden skulle hamna mindre än 4,5 m från gräns till allmänplatsmark. För att nyttja reglerna för attefall eller friggebod måste avståndet vara
minst 4,5 m.
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 4a § eller 4b plan- och
bygglagen (PBL).
Anmälan har gjorts enligt reglerna för attefall. På fastigheten finns redan en komplementbyggnad uppförd enligt dessa regler, vilken fick startbesked 2017-12-20, dnr S
2017–000561. Tillbyggnad enligt reglerna för attefall gäller enbart huvudbyggnad.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärden är placerad på mark som i detaljplanen är prickmarkerad, mark som inte
får bebyggas, varför ett bygglov inte kan beviljas. Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign
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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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar
______________
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BORGHOLM 11:4 Bygglov för ändring av yttre utseende på fasad, balkong
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå bygglov för fasadändring genom tillbyggnad av balkong.
att föreningen inkommer med svar och förklaring vad lokalen som tidigare användes till pizzeria i bottenvåningen används till.
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(PBL).
Avgift: Faktura skickas senare.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov fasadändring genom tillbyggnad av balkong.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 45.
Byggnaden ägs av bostadsrättsföreningen Brf. Landmärket 1 och inrymmer åtta lägenheter. Ändamålet enligt detaljplanen är hamnändamål.
Ärendet togs upp i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-13 som tog
beslut om att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen för att kommunicera med
sökanden om den sökta åtgärden samt undersöka hur den lokal som 2008 beviljades med tillfälligt bygglov nu används. Det tillfälliga lovet gällde ändrad användning
av restaurang till kontor, lovet gällde i fem år.
Innehållet i Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har kommunicerats med sökande med en begäran om yttrande 2020-06-08. Inget yttrande har inkommit.
Vid ett besök på platsen 2020-05-20 sågs ingenting som tyder på att lokalerna i bottenvåningen återigen används som restaurang.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetstutskott, 2020-10-08 §185
Tjänsteskrivelse, 2020-09-11
Fotografi, 2020-09-11
Fotografi, 2020-09-11
Fotografi, 2020-09-11
Begäran om yttrande, 2020-06-08
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-13 §95
Planritning, 2020-04-21
Fasadritning, 2020-04-21
Fasadritning, 2020-04-21
Fasadritning, 2020-04-21
Ansökan bygglov, 2020-04-21
Justerandes sign
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Bedömning
Sökt åtgärd, en balkong, är ett komplement till en bostad. Detaljplanen benämner
fastigheten som mark för hamnändamål. Hamnändamål är inte förenligt med bostadsändamål.
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

bostäder där ändamålet enligt planen är hamnändamål

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(PBL).
Förvaltingen utgår ifrån att lokalen i bottenvåningen inte används, då den inte återgått till att användas som restaurang och det tillfälliga lovet för ändrad användning
upphörde gälla år 2013.
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.
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-delgivning/
Skickas till
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

49

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 220

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-22

220

Dnr B 2020-000755 BN

TOMTEBY 1:4 Bygglov för nybyggnad av en 60m hög mast
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för nybyggnad av ett 60 meter högt torn och en teknikbod 1,5
m².
att Ante Larsson godtas som kontrollansvarig
att tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd behöver inte genomföras
om sökanden/byggherren inte särskilt begär det
Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.
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 annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Åtgärden får inte får påbörjas innan startbesked har lämnats. Byggherren ska lämna
in förslag till kontrollplan innan startbesked kan beviljas.
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och
Inrikes tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga
kraft sker det på egen risk.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för laga kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler
beslut eller besök än planerat, t.ex. delslutbesked eller arbetsplatsbesök, kommer
detta att debiteras i efterhand.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 60 meter högt torn med tillhörande teknikbod om 1,5 m². med koordinater enligt SWEREF99_16.30
N 6300076

E 156663

Platsen ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Området som ansökan avser ligger inom Ölands stenförädlings verksamhetsområde.
Det finns en befintlig mast ca 500 meter sydost om det aktuella läget, sökande har
ansökt om inplacering för sin utrustning hos den operatören men fått avslag på sin
förfrågan.
Justerandes sign
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Området omfattas endast av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
2020-09-17 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via
brev.
Ansökan har remitterats till Trafikverket, Eon, Luftfartsverket och Försvarsmakten.
LFV inkom 2020-09-21 med remissvar utan erinran.
Trafikverket inkom 2020-09-29 med remissvar utan erinran.
Eon inkom 2020-10-01 med remissvar utan erinran.
Försvarsmakten inkom 2020-10-06med remissvar utan erinran.
Länsstyrelsen har ingen erinran enligt samråd (12kap. 6 § Miljöbalken).
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §186
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Bilaga, riktlinjer för etablering av antenner och master, KS 2019-11-26 §187
Information , 2020-09-01
Karta, 2020-08-11
Ansökan bygglov, 2020-08-11
Situationsplan, 2020-08-11
Ritning, 2020-08-11
Ritning, 2020-08-11
Bedömning
Området inom vilket tornet avses placeras är ianspråktaget för industriell verksamhet vilket förespråkas i kommunens riktlinjer för etablering av antenner och master.
Tornet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett
allmänt intresse att telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset
överväger det enskilda intresset att bevara platsen obebyggd i detta fall.
Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att bevilja bygglov.
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
Justerandes sign
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och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/
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.
Beslutet kungörs via annons i ortspressen.
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar
______________

Justerandes sign
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SOLBERGA 1:103 Bygglov för nybyggnad av mast, yttrande till Markoch miljööverdomstolen
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna följande yttrande till Mark-och miljööverdomstolen i mål nummer P 141720:
Miljö-och byggnadsnämnden anser att beslutet vunnit laga kraft mot alla. Därför har
samtliga överklaganden som inkommit till kommunen avvisats som för sent inkomna.
Fastigheten Solberga 1:103 har 60 stycken fastigheter som räknas som rågrannar,
dessa fastigheter ägs av 98 personer. Därutöver innehåller fastigheten Solberga
1:104 90 stycken hyreslägenheter som har 148 personer som är mantalsskrivna på
fastigheten.
Enligt 5 kap. 35 § punkt 2 a plan- och bygglagen (PBL) får nämnden kungöra ansökan och beslutet genom att anslå det på kommunens anslagstavla och att föra in det
i en ortstidning när det är ett stort antal personer som ska underrättas.
Beslutet kungjordes i Post och inrikestidnigar 2019-02-05.
Med hänvisning till ovanstående och det yttrande som har skickats till MÖD via epost 2020-02-13 anser nämnden att man har fullgjort sin upplysningsplikt.
Ärendebeskrivning
Miljö-och byggnadsnämnden har av Mark-och miljööverdomstolen förelagts att senast 2020-10-28 inkomma med yttrande rörande bygglov för en mast på fastigheten
Solberga 1:103
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn och tre teknikbodar.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 203, platsen utgörs av allmän platsmark (natur
med gång- och cykelstig).
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-10-08 §187
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisningen och information i ärendet samt finner att det
finns ett förslag till beslut.
Justerandes sign
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Skickas till
Beslutet skickas till Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt
______________

Justerandes sign
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Dnr - BN

Övriga frågor och information
Dagens sammanträde
 Digitaliseringsprocesserna i bygg- och miljöenheterna fortskrider.


Ricky Wreinert är ny bygglovchef från och med 2020-10-15.



Administrativa enheten har förstärkts med mer personal.



Ordförande informerar nämnden om att den för nämnden planerade utbildning
som skulle genomförts under 2020 får skjutas fram till 2021, på grund av rådande pandemi.

Skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

