
Sammanträdesprotokoll 
 
 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS 
ARBETSUTSKOTT 

 Sammanträdesdatum 
2021-03-11 

Paragrafer 
49-67 

 

Plats och tid 
 
 

KS-rummet, plan 3, Stadshuset 09:00-12:00, 12:45 – 13:50 
 Beslutande ledamöter 
 

Joel Schäfer (S), ordförande 
Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande 
Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande  

Anna Stjärndahl, miljöchef §§49-54 
Ricky Wreinert, bygglovchef  
Ulf Grandin, bygglovsinspektör 
Linda Hedlund, utvecklingsstrateg §§52 
Linda Andreen, controller §§53 
Thomas Nilausen, planarkitekt §§55 
Magnus Karlsson, miljöstrateg §§56 
Helene Wertwein Haavikko §§57 

 Övriga närvarande Anna Stjärndahl, miljöchef §§49 – 54 
Ricky Wreinert, bygglovchef 
Ulf Grandin, bygglovsinspektör 
Linda Hedlund, utvecklingsstrateg §§52 
Linda Andreen, controller §§53 
Thomas Nilausen, planarkitekt §§55 
Magnus Karlsson, miljöstrateg §§56 
Helene Wertwein Haavikko, miljöhandläggare §§57 
 
 

Anna Stjärndahl, miljöchef §§49-54 
Ricky Wreinert, bygglovchef  
Ulf Grandin, bygglovsinspektör 
Linda Hedlund, utvecklingsstrateg §§52 
Linda Andreen, controller §§53 
Thomas Nilausen, planarkitekt §§55 
Magnus Karlsson, miljöstrateg §§56 
Helene Wertwein Haavikko §§57 

 Justerare Marcel van Luijn med Tomas Zander som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset, plan 2, Borgholms kommun 2021-03-15 kl 13:00  
 

 Underskrifter 
 Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
 Martina Ullfors 

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
 Joel Schäfer 

 Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
 Marcel van Luijn 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås 
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-15 Datum då anslaget tas ned 2021-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnadsnämndens arkiv 
 

 
 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 49 Godkännande av kallelse och dagordning    

§ 50 Val av justeringsdatum och justeringsperson    

§ 51 Anmälan om jäv    

§ 52 BN 2021/73 Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms 
kommun, information 

   

§ 53 BN 2020/2 Bokslut 2020, miljö- och byggnadsnämden    

§ 54 Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning, uppdatering 2021/151   

§ 55 STRANDBO 1, AFRIKA 2 Planprogram för hotelländamål, beslut 
om uppdrag om detaljplan 

2019/679   

§ 56 BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4, BJÄRBY 22:1 Ansökan om 
strandskyddsdispens 

   

§ 57 BN 2020/1435 TROSNÄS 7:7 Yttrande till Mark- och 
miljödomstolen, Växjö 

   

§ 58 GRANKULLA 14:9 Fastighetsreglering av markområde, överklagan 2021/264   

§ 59 KOLSTAD 40:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, 
permanentboende 

2021/118   

§ 60 BÖDA-TORP 10:15. Förhandsbesked för nybyggnad  av fyra 
fritidshus 

2020/1067   

§ 61 BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2020/820   

§ 62 RANSTAD 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus/ 
Avstyckning tre tomter 

2021/49   

§ 63 MARSJÖ 7:11 Bygglov för ändrad användning av lada 2020/660   

§ 64 PALETTEN 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2020/302   

§ 65 LINDBY 1:12 Bygglov för nybyggnad av mast och tillhörande 
teknikbodar 

2021/110   

§ 66 BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m, 
information 

2020/1358   

§ 67 Övriga frågor och information    

 

2



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-11 49   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 49 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser att kallelsen har gått ut i 

vederbörande ordning och godkänner den med tillägg. 

Dagens sammanträde 
Byggchefen önskar lyfta två ärenden till dagens möte.  

Ordförande önskar lyfta ett ärende till dagens möte. 

Nämndsekreteraren önskar lyfta ett ärende till dagens möte.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 50 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

att   justeringen beslutas till 2021-03-15 kl 13:00. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 51 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  tacka för informationen och lägga den 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 sammanträde, ordförande tackar för informationen.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 52 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun, 
information 

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

rapporten till handlingarna som sammanfattar det som hänt under det gång-
na året och pekar på saker som behöver arbetas vidare med under kom-
mande år. 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 januari 2020 har Borgholms kommuns dataskyddsombud 
(DSO) genom en samverkan med Mörbylånga kommun. DSO är anställd i Mörby-
långa kommun och enligt samverkansavtalet ska DSO lägga ner tid för varje orga-
nisation som ingår i samverkan som motsvarar de pengar som organisationen be-
talar, vilket för Borgholms kommun inklusive kommunala bolag innebär 21 % av 
heltid för 2020. 

Under februari och mars har jag som DSO träffat de olika nämnderna i kommunen i 
deras roll som personuppgiftsansvariga, samt ledningsgrupper-na för social- och 
skolförvaltningarna. Planen var sedan att fortsätta träffa fler ledningsgrupper och 
andra nyckelpersoner när det gäller dataskydd och att komma igång med rådgi-
vande och kontrollerande arbete under våren. 

Men en pandemi drabbade Sverige och världen som gjorde att mycket av det arbe-
tet fick ta en paus. Det var inte i den situationen möjligt att varken besöka olika 
verksamheter eller att kräva svar på olika frågor för att kontrollera efterlevnaden av 
GDPR. Alla var pressade av pandemin och arbetet för DSO blev mer inriktat på att 
bevaka utvecklingen och hjälpa till med akuta frågor som dök upp i den nya situa-
tionen. 

Efter sommaren var läget vad gäller smittspridning lugnare och jag hade under 
hösten också en träff med kommunens ledningsgrupp och påbörjade ett par 
granskningar, dels av utbildningsnämndens registerförteckning och information till 
de registrerade och dels av kommunens användning av sociala medier. 

Den ökade smittspridningen under slutet av året har gjort att inga fler fysiska möten 
kunde hållas och att arbetet helt skett på distans, vilket förhoppningsvis kommer att 
ändras någon gång under 2021. 

DSO har tagit fram tre allmänna rekommendationer under året som riktat sig till 
samtliga personuppgiftsansvariga. Rekommendationerna skickas till kommunens 
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dataskyddssamordnare som sedan ser till att de som berörs får del av innehållet. 
De tre ämnesområden som behandlats är: 

1.Lagring av information och behörighetsstyrning. 

2.Skriftliga rutiner för personuppgiftshantering. 

3.Säkerhet och konsekvensbedömningar. 

Dessutom har DSO svarat på frågor och gett specifika rekommendationer löpande 
under året. 

Tyvärr har det inte varit möjligt att besöka verksamheter och träffa personal som 
planen var från början. Att träffas för att lära känna både personer och verksamhe-
ter och tillsammans gå igenom specifika utmaningar är en viktig del i att etablera 
ett bra dataskyddsarbete och hoppas att det under 2021 ska bli möjligt att komma 
igång med den viktiga delen av arbetet. 

DSO vill också påminna om att det finns möjlighet boka in mig för olika utbildnings-
insatser gällande dataskyddet. 

Personuppgiftsincidenter 

En personuppgiftsincident kan definieras som en säkerhetsincident där person-
uppgifter oavsiktligt eller olagligt har eller har kunnat komma till obehörigas känne-
dom, ändrats, förstörts eller inte varit tillgängliga för den personuppgiftsansvarige. 
Det innebär att allt från ett e-brev som skickats till fel person till angrepp från hac-
kare där personuppgifter stulits eller förstörts innefattas i begreppet personuppgifts-
incident.  

Ett fåtal incidenter har rapporterats varav en har varit sådan att den anmälts till In-
tegritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen). Det är inte osanno-
likt att ytterligare mindre incidenter har inträffat men inte rapporterats. Eftersom det 
är ett krav enligt GDPR att även mindre incidenter som inte behöver anmälas till 
IMY ska dokumenteras är det angeläget att det finns rutiner som gör att alla inci-
denter fångas upp och rapporteras till dataskyddssamordnaren, så långt det är 
möjligt. IMY avser att ha rapportering av incidenter inom organisationer och rutiner 
för detta som ett fokusområde under de närmaste åren. 

Beslutsunderlag 
Rapport från DSO, 2021-02-16 

Bedömning 
Kontroll 

Enligt GDPR ska DSO kontrollera att den personuppgiftsansvarige hanterar per-
sonuppgifter enligt gällande lagar och regler. Kontroll kan ske på olika sätt, men på 
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grund av pandemin har jag under det här året begränsat mig till det som brukar kal-
las skrivbordstillsyn tillsammans med egna iakttagelser och samtal via Teams eller 
telefon.  

Två granskningar påbörjades under hösten 2020 och en av dem blev färdig under 
året medan den andra fortfarande pågår. Den granskning som är klar gällde utbild-
ningsnämnden och tog sikte på nämndens registerförteckning och den generella 
information som lämnas till de registrerade. Där kan konstateras att utbildnings-
nämnden tar de här frågorna på allvar och gör ett bra arbete för att se till att per-
sonuppgifter hanteras korrekt. 

DSO konstaterar dock att den information som lämnas till registrerade och som är 
gemensam för hela kommunen behöver utvecklas och uppdateras. Integritetspolicy 
och annan information på hemsidan uppfyller inte fullt ut de krav som ställs på in-
formation till de registrerade om hur personuppgifter hanteras. Det märks att en del 
dokument skrevs i samband med att GDPR skulle träda i kraft den 25 maj 2018. 
Den praxis som utvecklats sedan dess har förändrat och fördjupad förståelsen för 
hur GDPR ska tillämpas och vilken information som behöver lämnas, vilket gör att 
en del av de kommun-övergripande dokument som finns behöver uppdateras och 
utvecklas.  

Den granskning som påbörjats men som pågår gäller kommunens användning av 
sociala medier, framförallt vilka styrdokument som finns och vad de innehåller. 

Den bild DSO har fått hittills av kommunen är att det i grunden råder god ordning 
och en vilja att göra rätt. Det finns kunniga anställda som vet hur de ska hantera 
personuppgifter. Däremot saknas en del av den dokumentation som krävs enligt 
GDPR. Det är inte märkligt eftersom kraven på dokumentation i GDPR är mycket 
långtgående men det är ett område som behöver utvecklas.  

En del i DSO:s möjlighet att både stödja och kontrollera är att information lämnas 
till om vad som är på gång när det gäller digitalisering, nya programvaror och lik-
nande. Enligt Europeiska dataskyddsstyrelsens vägledningar ska också DSO ges 
möjlighet att delta när beslut fattas som rör hantering av personuppgifter. Detta 
kräver att DSO hålls informerade om vilka beslut som ska fattas och att det sker i 
god tid. Anledningen är ju att DSO på ett tidigt stadium ska kunna lämna synpunk-
ter för att beslut och processer ska bli så korrekta som möjligt redan från början. 

Kommande år 

Dataskyddsombudets arbete 

DSO planerar att i större omfattning än under 2020 undersöka hur hanteringen av 
personuppgifter sker i kommunen. Förhoppningsvis ska DSO åtminstone under 
andra halvåret 2021 kunna börja besöka verksamheter rent fysiskt för att skaffa sig 
en bild av hur dataskyddsarbetet fungerar i praktiken. DSO planerar att ta fram ett 
antal frågor som samtliga personuppgiftsansvariga får besvarar under hösten. 
Dessa svar kommer att utgöra en av grunderna för årsrapporten för 2021. Tanken 
är att dessa frågor ska användas varje höst för att på det sättet också ge en bild av 
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hur dataskyddsarbetet utvecklas och för-bättras men även göra det möjligt att upp-
täcka brister som behöver åtgärdas.  

Vad behöver göras i kommunen? 

Med tanke på vad jDSO lagt märke till i organisationen och vad som hänt i omvärl-
den så lämnas följande förslag på vad som behöver göras när det gäller data-
skyddsarbetet i kommunen under 2021. 

•Den förteckning över behandlingar som enligt GDPR ska föras av den personupp-
giftsansvarige behöver göras klar och sedan hållas uppdaterad. Det finns en hel 
del behandlingar förtecknade och ett bra arbete har gjorts under vintern för att 
komplettera förteckningen.  

•Varje personuppgiftsansvarig behöver se till att man har kontroll på var alla per-
sonuppgifter finns och vilka som eventuellt överförs till tredje land och i så fall med 
vilken laglig grund det görs. Detta har blivit särskilt viktigt i och med EU-domstolens 
dom om att ogiltigförklara Privacy Shield. Även det faktum att Storbritannien inte 
längre tillhör EU innebär att det finns behov av att ha kontroll på om personuppgif-
ter behandlas där. 

•Övergripande policydokument och information till de registrerade behöver ses 
över och uppdateras. 

•Rutiner och regler för hur personuppgifter ska hanteras behöver dokumenteras i 
enlighet med kravet i GDPR artikel 5.2 om ansvarsskyldigheten.  

•Tydliga rutiner för hur personuppgiftsincidenter ska fångas upp och rapporteras 
behöver tas fram och göras kända i hela organisationen. 

•Se till att information om digitalisering och nya processer eller programvaror läm-
nas till DSO på ett så tidigt stadium som möjligt och ge DSO möjlighet att ha syn-
punkter innan större beslut som gäller dataskyddet fattas.  

Ovanstående punkter är en del av dataskyddsarbetet som behöver arbetas med 
under 2021. Samtidigt är det viktigt att dataskyddsfrågor hela tiden finns med i var-
dagen för alla som arbetar i någon av kommunens verk-samheter. Dataskyddet 
säkerställs framförallt i det dagliga arbetet. Den första linjens dataskydd sker längst 
ute i alla de kommunala verksamheterna. Det är därför viktigt att alla anställda har 
tillräckliga kunskaper om dataskydd i förhållande till vilka arbetsuppgifter de har.  

Med tanke på ovanstående är det bra med en dataskyddsorganisation som inbe-
griper personer från alla förvaltningar och verksamhetsområden som är engagera-
de i arbetet med att se till att personuppgifter hanteras på ett sätt som tillgodoser 
de registrerades rättigheter och organisationens behov. Ju fler som är involverade i 
arbetet desto större möjligheter att dataskyddet fungerar tillfredsställande. 
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Konsekvensanalys 
Händelser i omvärlden 

Under början av året lämnade Storbritannien EU. Under en övergångsperiod fram till 
utgången av 2020 var Storbritannien fortfarande bunden vid gällande EU-lagstift-
ning, inbegripet GDPR. Därefter har en överenskommelse träffats om att Storbritan-
nien fram till och med den 30 juni 2021 ska fortsätta att betraktas som del av EU när 
det gäller hantering av personuppgifter. Om inga andra beslut fattas kommer Stor-
britannien att räknas som tredje land därefter.   

Den 16 juli underkände EU-domstolen den vanligaste lagliga grunden för att överfö-
ra personuppgifter till USA, Privacy Shield. I ett slag saknades laglig grund för en 
stor del av den behandling av personuppgifter som görs i de flesta större organisa-
tioner. Just nu utreder dataskyddsmyndigheter i Europa minst 101 anmälningar mot 
olika företag och myndigheter för brott mot förbudet om överföring av personuppgif-
ter till USA. Utgången av dessa prövningar kan innebära att även kommunen behö-
ver göra vissa förändringar i hur man behandlar personuppgifter och vilka leverantö-
rer av datasystem som anlitas. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 53 Dnr B 2020-000002 BN 
 
BN 2020/2 Bokslut 2020, miljö- och byggnadsnämden, information 

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

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 året 2020 en positiv budgetavvikelse om 
+59 tkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 

På grund av Covid-19 fick miljöenheten den 1:a juli nya arbetsuppgifter i och med 
tillsynsansvaret enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Under året har byggenheten börjat jobba mer digitalt till följd av coronapandemin. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Ekonomisk sammanställning 

Miljö- och byggnadsnämnden visar på en positiv budgetavvikelse om +59 tkr. Avvi-
kelsen härleds till arvoden samt att medel för kurser är under budgeterad nivå. 

Kommunens verksamheter 

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer 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 tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland 
många kommunala verksamheter. 
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Analys av verksamheten 

Miljö- och byggnadsnämnd 

•Under årets sista månader har det fakturerats ikapp till och med mitten av 
november på byggenheten. Underskottet på byggsidan avseende intäkter uppgår 
till -0,7 mkr. 

•Byggenheten har arbetat fram en ny taxa har antagits i kommunfullmäktige och 
börjar gälla 2021.  

•Fortsatt fokus på digitalisering finns på både miljö- och byggenheten. Både 
Miljöenheten och byggenheten har påbörjat implementering av nya 
ärendehanteringssystem.  

•En personal från miljöenheten har varit och kommer vara utlånad till 
tillväxtenheten del av sin tjänst för att täcka en föräldraledighet.  

•Rekrytering pågår på både miljö- och byggsidan för att tillsätta vakanta tjänster. 
En av tjänsterna har tillsatts, kart och mät, och anställningen påbörjas i februari. 

•Stor ärendeökning av bygglov, förhandsbesked och karta. 

Nämndens mål 

Nedan redovisas nämndens mål utifrån strukturen perspektiv, 
kommunfullmäktigemål, nämndens mål. De tre perspektiven är medborgare, orga-
nisation och hållbarhet. Både kommunfullmäktigemålen och nämndens mål är 
knutna till dessa perspektiv. Kommunfullmäktiges mål följs av nämndens mål med 
en bedömning om målet är uppnått (grön), delvis uppnått (gul) eller ej uppnått 
(röd). Vidare återfinns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för re-
spektive nämndmål där utfall av nyckeltal som mäts visas tillsammans med 
måluppfyllelse på respektive nyckeltal. 

Perspektiv: Medborgare 

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska genomsyras av öppenhet, delak-
tighet, inflytande och lika möjligheter. 

Nämndens mål: Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig 
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Miljöenheten samt plan- och byggenheterna har arbetat med att förbättra informa-
tionen till medborgaren, bland annat genom utveckling av hemsidan och andra ak-
tiviteter. Publicering av kontrollresultat på hemsidan har införts och en checklista 
för företagare håller på att uppdateras. Vidare pågår arbete med digitalisering. Ar-
betet med att skapa en enkel och tydlig väg in är således påbörjat, dock finns för-
bättringspotential och arbetet kommer att fortskrida framåt. 

 

Nämndens mål: Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering 

 
Målet är delvis uppnått. Både miljö- och byggenheten arbetar med att digitalisera 
arbetet och de ärenden som inkommer. Genom nya system och moduler som im-
plementeras och planeras att implementeras kommer nya möjligheter till digital 
ärendehantering att skapas. Arbetet har påbörjats under år 2020 och fortsätter in i 
2021. 

 

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska tillsammans med företagare och 
myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler. 

Nämndens mål: Realistiska och aktuella tillsynsplaner 

 

 

Nämndens mål: Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla 
nämndens arbete 
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Miljöenhetens tre verksamheter har fått rankingen 70 (miljö- och hälsoskydd), 75 
(servering) och 79 (livsmedel). Vidare är enhetens aktiviteter kopplade till målet 
genomförda. 

 

Kommunfullmäktigemål: Borgholms kommun ska skapa goda förutsättningar för att 
leva, verka och bo i hela kommunen året runt. 

Nämndens mål: Beslutade handläggningstider överskrids inte 

 

 

Nämndens mål: Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner 

 

I dagsläget prioriteras inte arbete med uppdatering eller digitalisering av äldre de-
taljplaner då nyttan att producera nya detaljplaner bedöms vara större. 

 

Perspektiv: Hållbarhet 

Kommunfullmäktigemål: Verksamheterna i Borgholms kommun ska bedrivas uti-
från god ekonomisk hushållning, långsiktighet och stabilitet. 

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt 

 

Verksamheten har ännu inte någon bra metod för att kunna följa upp detta mål. 
Tjänstemännens attityder har upplevs dock som förbättrat enligt svenskt näringslivs 
undersökning om näringslivsklimatet vilket tyder på att tillsynsarbetet görs på ett 
sätt som stödjer detta mål. 
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Ekonomisk analys 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för året positiv budgetavvikelse om 59 tkr 
(se tabell nedan). Avvikelsen härleds både till lägre kostnader för arvoden än bud-
geterat samt att nämnden har haft budget för utbildningar som inte är utnyttjats fullt 
ut på grund av pandemin. 

Ekonomisk sammanställning 

 

Inga åtgärder har under året behövt göras.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
Årsbokslut 2020, 2021-02-08 

Bedömning 
Förväntad utveckling 

När omständigheterna runt pandemin medger det så kommer diskussionen och ut-
redningen om samverkan med Mörbylånga kommun att återupptas för att se hur vi 
kan jobba tillsammans på Öland. 

För 2021 har Miljö- och byggnadsnämnden fokus på information och digitalisering i 
målarbetet. Utveckling av rutiner och arbetssätt kopplat till det nya diariesystemet 
kommer att fortgå och målsättningen är att öka det digitala ärendeflödet. Arbete 
med hemsidan planeras också för att säkerställa att vi tillhandahåller bra och lättill-
gänglig information till kommunens invånare och verksamheter. 

Under våren 2021 väntas tre nya medarbetare påbörja sina anställningar på miljö-
enheten. I och med detta räknar verksamheten med att ärendehanteringen ska 
komma i balans igen. 

Tjänst för tillsyn kommer att tillsättas på byggenheten under inledningen av år 
2021. 
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Dagens sammanträde 
Controller påminner nämnden om inbjudan om budgetberedning för 2022 den 6/4 kl 
15:00. 

Ordförande tackar för redovisning och information.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 54 Dnr B 2021-000151 BN 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning, uppdatering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå tillväxtchefen att uppdatera delegationsordningen med rätt förslag på 

delegationer inför nämndens möte 25/3.  

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden anta delegationsordning för miljö- och 
byggnadsnämnd med markerade uppdateringar.  

att  med stöd av kommunallagen, delegera miljö- och byggnadsnämnden till för-
troendevalda och anställda enligt uppställning att besluta på nämndens väg-
nar i angivna slag av ärenden. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden antog delegationsordningen den 25/2 § 39 men någ-
ra uppgifter föll bort, därför behövs delegationsordningen ånyo tas upp och beslu-
tas. 

Generella bestämmelser för delegation gällande miljö- och byggnadsnämnden. 

Allmänt 
Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans ställe.  

Beslut fattat av delegat har samma rättsverkan som nämndens egna beslut. I 
kommunallagen 6 kap 37-39 §§  och 7 kap 5 § finns de bestämmelser som reglerar 
delegering av ärenden inom en kommunal nämnd.  

Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss 
grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten kan 
lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets beskaf-
fenhet kan anses påkalla det. 

Brådskande ärenden  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till 
ordförande att fatta beslut på nämndens vägnar. Har ordföranden förhinder beslu-
tar vice ordföranden.  

Anmälan av delegationsbeslut till nämnd  
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden, månadsvis på särskild blankett, där 
det tydligt framgår vilket ärende det gäller. Protokollen ska vara skrivna så att det 
blir möjligt att i efterhand fastslå vilka delegationsbeslut som avrapporterats vid ett 
visst sammanträde.  
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Ärendemeningar, löpnummer och/eller diarienummer för det fattade delegationsbe-
slutet ska anges i det protokoll som skrivs efter det att delegationsbesluten anmälts 
till nämnden. Beslut som fattas på grund avvidaredelegation ska anmälas till för-
valtningschefen som i sin tur ska anmäla besluten vidare till nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 
Delegationsordning, antagen 2021-02-25 §39 
Förslag till delegationsordning, 2021-03-08 

Bedömning 
Lagstöd 

Kommunallagen 6 kap 37 § och 7 kap 5 § 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

18



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-11 55   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 55 Dnr B 2019-000679 BN 
 
STRANDBO 1, AFRIKA 2 Planprogram för hotelländamål, beslut om 
uppdrag om detaljplan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna samrådsredogörelsen och ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan där möjligheterna för hotelländamål 
utreds inom fastigheten Strandbo 1 och hotell/bostadsändamål och parkering inom 
fastigheten Afrika 2.  

Ärendebeskrivning 
Positivt planbesked gavs 2018-12-06. Sökanden fick avslag på en liknande ansökan 
för samma fastigheter 2018-05-23.  
Platsen är komplex och det bedömdes att en detaljplaneutredning skulle föregås av 
ett planprogram för att hitta och lyfta viktiga förutsättningar.   
För fastigheterna Strandbo 1 och Afrika 2 upprättades av exploatörerens konsult ett 
planprogram. Beslut om samråd av planprogrammet gavs 2019-12-18 och mellan 
27:e januari t.o.m. 24:e februari 2020 fanns handlingarna tillgängliga för påseende. 
Totalt inkom tio yttranden under samrådstiden, sju från statliga myndigheter och 
verk och tre från privata fastighetsägare och föreningar. De viktigaste synpunkterna 
som lyftes i yttranden gällde hur nybyggnation ska klimatsäkras då platsen kring ho-
tellet är väldigt låglänt och rikserar att påverkas av havsnivåhöjningar. Hur en fram-
tida byggnation kan samspela med riksintresse för kulturmiljön var den andra tydliga 
frågan som lyftes. Här handlar det främst om vyn upp mot slottsruinen men också 
anlutningen till befintlig byggnadsstruktur som finns i området runt Strand hotell.  

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse upprättad 2021-02-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Bedömning 
Det inre hamnområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-
Köpingsvik som utvecklingsområde för verksamheter. Strand hotells önskemål om 
att utveckla sin byggnad österut på befintlig parkering ligger i linje med de tankarna. 
På fastigheten Afrika 2 finns inga tydligt utpekade visioner i fördjupad översiktspla-
nen (FÖP:en) men förslaget i planprogrammet är en utveckling i form av bostäder 
vilket knyter an till en redan befintlig struktur i området.  
De synpunkter som inkommit under samrådet av planprogrammet visar att det finns 
många komplexa frågor att ta ställning till och noga utreda om platsen ska kunna ut-
vecklas. Anpassning till klimatförändringar, dagvattenhantering och kulturmiljön är 
bara några av flera tunga frågor. Det bör också lyftas att de insatser som behövs för 
att kunna säkerställa ovan nämnda frågor i just detta område kan bli stora till följd av 
platsbrist, låglänta och redan hårdgjorda markytor samt ett starkt kulturmiljövärde. 
Utkomsten av en detaljplaneutredning skulle mycket väl kunna landa i att det kostar 
mer än det smakar att utveckla platsen.  
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Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detalj-
plan . 

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

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 56 Dnr 2020-001817 BN 

BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4, Bjärby 22:1 Ansökan om strandskyddsdis-
pens 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja strandskyddsdispens då man 

anser att platsen redan är i anspråkstagen samt att man bedömer att det har 
varit en campingliknande verksamhet sedan 70-talet. Då området saknar 
hemfridszon kommer det ej att påverka allmänhetens tillgång till strandområ-
det. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun mottog 2020-11-02 en ansökan om dispens från 
Strandskyddslagen. Ansökan är undertecknad av Alf Holmgren för Runstens bygde-
förening (832000-5005) och avser dispens för att årligen mellan 30e april och 30 
september bedriva campingverksamhet på fastigheterna Bjärby 2:4>2 och Bjärby 
22:1>1. Dessutom ansöker man om tillstånd att årligen under perioden 1 juni till 31 
augusti placera ut en tillfällig toalett på fastigheten Bjärby 2:4>2. Som skäl för den 
sökta dispensen anger man att dispensen behövs för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse.  

Den yta man avser att ta i anspråk för campingverksamheten är omgiven av betes-
mark. Man uppger också att det har bedrivits camping i området sedan mitten på 
70-talet. Därför borde man hänvisat till att platsen är ianspråktagen som skäl för dis-
pensen. Platsen anges i ansökan vara en typisk Öländsk strandäng med klen växt-
lighet och vanligt förekommande djurliv men att det också finns höga naturvärden i
området. Badstranden, som ligger inom den ena av de fastigheter som ansökan av-
ser (Bjärby 22:1<1) är sommartid välbesökt av sommargäster. Runstens bygdeföre-
ning sköter de ytor som använts som parkeringsplatser och man har bland annat
sysselsatt ungdomar genom att anställa dem för att sköta parkeringen, ta ut avgifter
med mera.

Förvaltningen ansåg, att för att göra det möjligt att göra en korrekt bedömning av 
Campingverksamhetens långsiktighet fattades beslut om att förelägga Runstens 
bygdegårdsförening att komplettera ärendet med dokumentation om när camping-
verksamheten började på platsen samt en situationsskiss över vilken yta som togs i 
anspråk för att bedriva campingen när den började. Bygdegårdsföreningen inkom 
2020-12-30 med dessa uppgifter. 

För platsen gäller följande bestämmelser som är viktiga allmänna intressen: 
 Utökat strandskydd om 300 m
 Riksintresset för kulturmiljövården 3 Kap, 6 §, miljöbalken (Östra Ölands od-

lingsbygder)
 Riksintresset för naturvården 3 kap, 6 §, miljöbalken (Östra Ölands strandängar)
 Riksintresset för obruten och högexploaterad kust 4 kap, 3 §,
 miljöbalken.
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 Riksintresset för det rörliga friluftslivet 4 kap, 1-2 §§, miljöbalken
 Länets kulturvårdsplan ”Östra runstens odlingslandskap”
 Länets naturvårdsplan ”Östra Ölands sjömarker 2”

Inom strandskyddat område är det enligt 7 kap, 15 §, miljöbalken förbjudet att:
 1. Uppföra. nya byggnader
 2. Ändra byggnader eller byggnaders användning
 3. Utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller
 avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars kan
 färdas fritt,
 4. Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för
 byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2
 5. Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Lag (2009:532)

Miljöbalken erbjuder enligt 7 kap, 18 b §, myndigheter möjlighet att lämna dispens 
från ovanstående förbud. För att lämna en sådan dispens (strandskyddsdispens) 
måste minst ett av sex särskilda skäl uppfyllas (7 kap, 18 c §, miljöbalken). Som 
särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet får man beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen: 
 1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för

strandskyddets syften
 2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är

väl avskilt från området närmast strandlinjen
 3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och be-

hovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan

genomföras utanför området
 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte

kan tillgodoses utanför området
 6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

Strandskyddsdispens får meddelas om något av ovanstående sex skäl uppfylls 
samtidigt som växt- och djurlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmän-
hetens tillgång till strandområdet inte försämras. 

Runstens bygdegårdsförening har ansökt om strandskyddsdispens med hänvisning 
till det sjätte särskilda skälet. Ett annat mycket angeläget intresse kan vara av både 
allmän eller enskild karaktär som är mer eller mindre unikt till sin natur. Beviljande 
av dispens av detta skäl skall vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen. 
På den aktuella platsen råder ett antal tungt vägande allmänna intressen. Därför kan 
inte förvaltningen ge bifall till den sökta dispensen för campingverksamhet.  

Bygglovsenheten väljer också att pröva om dispens kan lämnas av det första sär-
skilda skälet. 

För att ett område skall anses ianspråktaget skall det inte vara allemansrättsligt till-
gängligt. Det innebär att området måste tillhöra en beslutad tomtplatsavgränsning 
eller vara en etablerad hemfridzon. Campingplatser medför vanligtvis att allmänhe-
tens tillträde till ett område begränsas. Tält och husvagnar har en avhållande effekt 
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eftersom de ofta uppfattas som en privat zon. Dessutom kan även små camping-
platser leda till slitage på naturmiljön. Därför bör pröva campingplatser i normalfallet 
prövas genom detaljplaneläggning. 

I undantagsfall kan dispens från strandskyddslagen meddelas för campingverksam-
het. I synnerhet om campingverksamheten varit långvarig och pågått sedan innan 
strandskyddslagen inträdde. Detta meddelas i en vägledande dom från Miljödomsto-
len (Växjö tingsrätt. Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-09-20. Mål nr: M 1365-13 
och M 1546-13.). I domen konstaterar rätten följande: Strandskyddsdispens kan be-
viljas för verksamheter som pågått under lång tid och om myndigheterna i praktiken 
behandlat campingen som en pågående verksamhet genom att bevilja bygglov och 
annat vars syfte är att möjliggöra campingverksamheten. Vidare skriver rätten att 
proportionalitetsprincipen medför att dispens från strandskyddslagen kan beviljas 
om effekten av dispensen har liten eller ingen avhållande inverkan på den allemans-
rättsliga tillgängligheten till platsen. 

I de handlingar som har frambringats ur kommunens egna arkiv kan man konstatera 
att det finns ett par myndighetsbeslut och sammanträdesprotokoll från olika nämn-
der i Borgholms kommun som berör området. I flera av dessa nämns badet. På 
platsen finns en badstrand som använts under mycket lång tid, sedan innan strand-
skyddslagen trädde i kraft. Det föreliggande ärendet gäller dock inte badets vara el-
ler icke vara eftersom det är en allmän strand dit alla har tillträde. Det finns ingenting 
i de äldre besluten som tyder på att man med badet egentligen menar campingen. 
Inga kartor finns med i besluten. Återstår gör då att avgöra om dispens kan ges för 
campingverksamheten med utgångspunkt från de allmänna intressena och de villkor 
som omnämns i Mark- och miljödomstolens dom. 

Bland besluten och protokollen finns följande: 
 Fritidsnämmden, Borgholms kommun har 1983-04-19 inlett förhandlingar med

Ingvar Franzén om att anlägga camping vid Bjärbybadet.
 Länsstyrelsen beviljar 1983-06-23 strandskyddsdispens för uppförande av en

sopmaja med motiveringen att det gagnar det rörliga friluftslivet.
 Fritidsnämnden, Borgholms kommun tillstyrker 1988-02-16 att Runsten Möckle-

bys IF får tillstånd att sätta upp en tillfällig kiosk vid Bjärbybadet.
 Byggnadsnämnden Borgholms kommun lämnar 1988-04-11 bygglov för uppfö-

rande av en tillfällig kiosk vid Bjärbybadet.

I de handlingar som skickats in av sökanden i samband med föreläggandet om 
komplettering har en del information framkommit: 
 Kvitto på inbetald avgift för camping vid Bjärbybadet daterat 97-09-20.
 Kvitto på inbetald campingavgift daterad 99-07-20.
 Ekonomirapport för år 1995 samt kvittens för markhyra daterad 10/9.
 Protokoll från föreningens styrelsemöte daterat 2016-09-04.

Till ovanstående skall en del vittnesmål läggas. 
 Skrivelse från föreningen undertecknad av Alf Holmgren och Jörgen Johansson
 Skrivelse från Anita och Roger Engström.
 Skrivelse bygdegårdsföreningen undertecknad av Gunnar Nilsson och Alf Holm-

gren.
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I skrivelsen från föreningen klargörs att man inte hittat ekonomiska redovisningar 
från längre tillbaka i tiden än de som redan redovisats ovan. Man poängterar att 
man anser att Gunnar Nilssons och parets Engströms berättelser är de viktigaste 
dokumenten. Vidare betonar Jörgen Johansson att han har minne av att campare 
hämtade vatten vid butiken Runan runt 1976-1977. 

Paret Engström redovisar i sin skrivelse att de varit på Bjärby Camping sedan början 
av 80-talet. De beskriver också hur viktig campingen är för dem samt att de har en 
betydelsefull relation med andra säsongscampare i Bjärby. 

Gunnar Nilsson och Alf Holmgren redovisar i föreningens skrivelse att de först cam-
pinggästerna började komma på 70-talet och att det i slutet på 80-talet blev en mer 
stadigvarande camping. Vidare beskriver man att familjen Ljungholm var en av de 
första ”vildcamparna” runt 1974. Samma familj fick sedan med markägarens medgi-
vande campa med husvagn kring 1980. Sedan beskrivs hur familjen Engström bör-
jade campa i Bjärby runt 1985. Resten av skrivelsen beskriver historiken kring cam-
pingen. Exempelvis hur olika föreningar har ansvarat för skötseln av campingen un-
der olika tidsperioder. Man beskriver också det arbete man utfört för att hålla stran-
den och campingen i gott skick.  

Badstranden är under sommaren välbesökt av både campinggäster och förbipasse-
rande. Därför kan man inte hävda att campingen avhåller människor från att beträda 
stranden. Förvaltningen anser att eftersom campingen ligger inom det utökade 
strandskyddet dit allmänheten också skall ha tillträde kan det konstateras att cam-
pingen har en viss avhållande inverkan på allmänheten inom den ytan den upptar. 
När det gäller förhållandena för växt- och djurlivet finns en del fynd av skyddade och 
hotade arter i närheten av campingen. I synnerhet vid stranden som också används 
av allmänheten. Då antalet campare är förhållandevis få sett till det totala antalet 
människor som besöker stranden är det högst osannolikt att just campingen inverkar 
negativt på växt- och djurlivet vid badstranden. 

Av de skrivelser och dokument som inkommit framträder bilden att en organiserad 
camping vid Bjärbybadet tillkom någonstans i början till mitten på 80-talet. Innan 
dess var det förvisso en och annan campare på platsen men de utnyttjade enligt be-
skrivningen sin allemansrättsliga möjlighet att campa och i vissa fall med markäga-
rens tillåtelse. Det som därefter hänt är att en stadigvarande campingverksamhet 
vuxit fram. Detta började under första halvan av 80-talet. Väl efter att strandskydds-
lagen inträdde. Det visar både de tillstånd som utfärdats av Länsstyrelsen och Borg-
holms kommun samt protokoll från fritidsnämnden i Borgholm. Organiserad camping 
och uppställningsplatser är en verksamhet som omfattas av krav på tillstånd. Bland 
annat dispens från strandskyddslagen (eller upphävande av strandskyddet inom 
ramen för en detaljplan). Någon sådan dispens finns inte i det aktuella fallet och 
ytan är inte detaljplanerad. Det går inte att med utgångspunkt från det tillgängliga 
materialet hävda att campingen har betraktats som en pågående verksamhet av 
myndigheterna. Detta på grund av det i Länsstyrelsens dispens från 1983 framgår 
att syftet inte är att underlätta för campingen utan för att tillgodose det rörliga frilufts-
livets behov. Vidare framgår av sammanträdesprotokollet från fritidsnämnden i 
Borgholms kommun från 1983 att man inlett förhandlingar för att etablera camping i 
Bjärby.  
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Sammanfattningsvis kan förvaltningen konstatera att platsen inte är ianspråktagen 
på ett sådant sätt att den saknar betydelse för strandskyddets syften, den verksam-
het som bedrivits sedan 80-talet och som fortfarande bedrivs är inte undantagen 
dispenskravet genom övergångsbestämmelserna. Ansökan bör därför enligt förvalt-
ningen, avslås i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Ansökan om dispens från strandskydd, 2020-11-02 
Inkomna handlingar från Runsten Bygdegårdsförening 
Situationsplan, 2020-11-02 

Bedömning 
Laghänvisning 

7 kap, Miljöbalken 

Konsekvensanalys 
Övriga upplysningar 

Campingar anses ge upphov till miljöpåverkan och lämpligheten bör därför alltid 
prövas genom en detaljplan. I en detaljplan kan strandskyddet upphävas.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall att bevilja strandskyddsdispens, platsen är redan i an-
språkstagen.  

Joel Schäfer (S) yrkar bifall att bevilja strandskyddsdispens, bedömer att det har va-
rit en campingliknande verksamhet sedan 70-talet. Då området saknar hemfridszon 
kommer det ej att påverka allmänhetens tillgång till strandområdet. Se även Över-
siktplanen 2002 om utvecklingsmöjligheter, antagen 2002-10-21, § 52. 

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall att bevilja strandskyddsdispens men med följande 
tillläggs yrkanden: 
 att området inte får privatiseras
 att det rörliga friluftslivet inte får hindras

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande finner att Tomas 
Zanders förslag har bifallits. Marcel van Luijn reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Reservation 
Jag reserverar mig mot beslutsformuleringen till förmån för mina tilläggsyrkanden 
nedan. 

Jag tycker det är principiellt problematiskt när campingverksamhet tillåts på ett om-
råde som inte är avsett för detta ändamål. Ur konkurrenssynpunkt känns det orätt-
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visst att kräva detaljplanerat campingsverksamhet – med allt vad detta innebär i 
form av regler och bestämmelser – av vissa men inte av andra. 

Att tillåta campingsverksamhet på BJÄRBY 2:4 medför dessutom bland annat föl-
jande risker: 

- Nedskräpning av området 

- Privatisering av delar av området 

- Begränsad tillträde av området för det rörliga friluftslivet 

Därför yrkade jag följande tillägg till beslutet: 

A t t  området inte får privatiseras 

A t t  det rörliga friluftslivet in får hindras 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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SKRIFTLIG RESERVATION 
Ärende 8, BJÄRBY 2:4 Strandskyddsdispens 

Jag reserverar mig mot beslutsformuleringen till förmån för mina 
tilläggsyrkanden nedan. 

Jag tycker det är principiellt problematiskt när campingverksamhet tillåts på ett 
område som inte är avsett för detta ändamål. Ur konkurrenssynpunkt känns det 
orättvisst att kräva detaljplanerat campingsverksamhet – med allt vad detta 
innebär i form av regler och bestämmelser – av vissa men inte av andra. 

Att tillåta campingsverksamhet på BJÄRBY 2:4 medför dessutom bl a följande 
risker: 

- Nedskräpning av området
- Privatisering av delar av området
- Begränsad tillträde av området för det rörliga friluftslivet

Därfär yrkade jag följande tillägg till beslutet: 

A t t  området inte får privatiseras 

A t t  det rörliga friluftslivet in får hindras 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-03-15
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§ 57 Dnr 2020-001435 BN 

BN 2020/1435 TROSNÄS 7:7 Yttrande till Mark- och miljödomstolen, 
Växjö 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden  
att   vidhålla tidigare beslut i ärendet. Nämnden bedömer att byggnad nr 1 har 
ändrat användningssätt och därmed kräver åtgärden dispens från strandskyddet. 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt handlägger ärendet och har 2021-03-02 
lämnat ett föreläggande till miljö- och byggnadsnämnden om att inkomma med 
skriftligt svar till domstolen senast 23 mars 2021.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 §211:  
att   med stöd av 26 kap, 7 kap, 2 kap 1-3 § § och 9 kap. 7 § Miljöbalken (MB 
1998:808), förelägga XX och XX. 
att   i efterhand söka dispens för uppfört bostadshus på Trosnäs 7:7, 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 be-
slutet. 
att   söka tillstånd för anläggande av ny avloppsanläggning samt för indragning av 
vatten och avlopp till byggnader hos miljöenheten. Spillvattnet ska klara dagens re-
ningskrav 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 §). 

Beslutsunderlag 
Mark- och miljö-domstolen, aktbilaga 10, mål nr M 800-21, föreläggande 2021-03-02 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar för bifall till vidhålla tidigare beslut i ärendet. Att nämnden 
bedömer att byggnad nr 1 har ändrat användningssätt och därmed kräver åtgärden 
dispens från strandskyddet.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 58 Dnr B 2021-000264 BN 

GRANKULLA 14:9 Fastighetsreglering av markområde, överklagan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att   överklaga Lantmäteriets beslut i ärende H20827 med motiv enligt nedan ären-
debeskrivning/motivering: 

Ärendebeskrivning/motivering 
Lantmäteriet har genom fastighetsreglering i ärende H20827 överfört ett markom-
råde från Grankulla 14:1 till Grankulla 14:9 för bostadsändamål. 

Fastigheten Grankulla 14:9 bildades 2020-06-30 (ärendenummer H2017). 
Som skäl för avstyckningen finns ett positivt förhandsbesked meddelat av Miljö- 
och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2019-09-25. 

Ansökan om förhandsbesked avsåg nybyggnad av två hus för bostadsändmål, om-
rådet avsåg den mark som ligger mellan Grankulla 14:3 och 14:7. 

Vid beredningen av detta ärende framkom det att delar av området ligger så lågt 
över havet att det riskerar att översvämmas vid stigande havsnivåer. 
Den del som nu utgör Grankulla 14:9 ligger på en nivå över havet mellan 3 och 3,5 
meter över havet och bedömdes därför vara lämplig för bostadsändamål men inte 
den norra delen som ligger på en nivå över havet mellan 2 och 2,5 meter. Vid 
överenskommelse med ägaren till Grankulla 14:1 förklarade fastighetsägaren sig 
nöjd med att ansökan resulterade i ett hus för bostadsändamål. 

I och med fastighetsregleringen blir nu även den norra delen prövad lämplig för bo-
stadsändamål, vilket nämnden inte anser är en lämplig markanvändning. 
Att bilda en fastighet för bostadsändamål innebär ju att den för all framtid ska vara 
lämplig för sitt ändamål. Hotet om att stigande havsnivåer kan/kommer att drabba 
platsen är sannolikt inom överskådlig tid. 

Nämnden anser därför att regleringen föranleder olämplig bebyggelse och att den 
därför inte ska tillåtas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2019-09-25 §183 
Ansökan, 2019-09-25 
Situationsplan i pdf, 2019-04-24 
Beslut om underrättelse om avslutad förrättning Lantmäteriet, ärendenr H20827 
Protokoll Lantmäteriet, aktbilaga PR akt 0885-2021/4, 2021-02-16 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2021-02-25 §59 

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

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder vi oss av förenklad delgiv-
ning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när du anses va-
ra delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning. 

Beslut skickas till 
Lantmäteriet, 801 82 Gävle innan 2021-03-16 
______________
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§ 59 Dnr B 2021-000118 BN 

KOLSTAD 40:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, perma-
nentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden  
att  lämna negativt beslut om förhandsbesked. Vidare bebyggelse bör prövas i ett 
diarieplanförfarande på grund av högt bebyggelsetryck och nära till Borgholm stad.  

att   som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklara att den sökta åtgärden inte 
kan tillåtas. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ursprungligen förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus. 
Fastigheten ligger i direkt anslutning till detaljplanelagt område. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för Kulturmiljövård (Borgholm H23) samt av det 
generella riksintresset som gäller hela Öland enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken 
(MB). 4 kap 1 § behandlar natur- och kulturvärden, 4 kap 2 § behandlar turismens 
och friluftlivets intressen (då främst det rörliga friluftlivet). 

Platsen ingår i den fördjupade översiktsplan för Borgholm - Köpingsvik som antogs 
av kommunfullmäktige 2018-06-18. Området är inte utpekat för ny bebyggelse. I he-
la fördjupningsområdet råder en stor efterfrågan på tomter. Enligt den gällande 
Översiktsplanen 2002 (ÖP02) sid. 51 sägs: 
"Vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom 
detaljplan eller förhandsbesked gäller att åtgärden måste uppfylla bestämmelserna i 
plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens kap 3 
och 4. 

Vid ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning 
till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på 
tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske 
genom detaljplan, som eventuellt föregås av fördjupad översiktsplan." 

2021-02-04 skickades en begära om yttrande till sökande där det beskrevs att för-
valtningen avsåg att föreslå nämnden att avslå ansökan. 

2021-02-08 inkom ett yttrande från sökande där han framför att han vid telefonsam-
tal med förvaltningen hade fått något positivare svar. Han framför bland annat att det 
nya området vid Kolstad kyrkgata också har tagit jordbruksmark ur produktion. 

2021-02-26 inkom en ändrad ansökan med bara ett nytt hus på platsen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Karta, 2021-02-26 
Yttrande, 2021-02-26 
Meddelanden, 2021-02-26 
Meddelanden, 2021-02-08 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-29 
Karta, 2021-01-29 

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 jordbruksmark tas ur produktion vilket strider mot hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 kap. MB. 
Då det råder stor efterfrågan på tomtmark och det finns motstående intressen i om-
rådet kan detaljplan behövas. 

Den ändrade ansökan som bara omfattar ett nytt hus på platsen påverkar inte be-
dömningen om markens lämplighet för det avsedda ändamålet. 

Åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestäm-
melserna i 3 och 4 kap MB. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till negativt beslut om förhandsbesked då vidare be-
byggelse bör prövas  med detaljplan på grund av högt bebyggelsetryck och nära till 
Borgholm stad.  

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

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 60 Dnr B 2020-001067 BN 

BÖDA-TORP 10:15. Förhandsbesked för nybyggnad  av fyra fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att genomföra en besiktningsresa innan miljö- och byggnadsnämndens möte. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av fyra tomter på fastigheten Böda-
Torp 10:15 i syfte att uppföra fyra fritidshus. Arealen på den planerade avstyck-
ningen uppgår till ca 8000 kvm.  

Platsen utgörs av gräsmark/ängsmark och är benämnd som bete i Jordbruksver-
kets jordbruksblock. 

Området som ansökan avser ingår i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok 
(antagen av KF 2017-01-16, §8) och har beteckningen N2 och N3 och benämns 
”Öppet landskap för rekreation”. 

Den föreslagna avstyckningen/bebyggelsen har också placerats intill område som 
benämns B1 i den fördjupade översiktsplanen, som anger ”Norra jordbruksmarker-
na, ålderdomlig gårdsbebyggelse med tillhörande öppna arealer” med kulturmiljö-
värdet som inrymmer samspelet mellan äldre gårdsbebyggelse och det omgivande 
landskapet. 

Området har ett högt naturvärde och utgör en del i en värdefull mosaik av naturty-
per ingående i ett kulturlandskap, viktiga korridorer eller buffertområden i anslut-
ning till högre klassade objekt. Inom denna typ av område bör exploatering inte 
ske. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen är område betecknat med N3 speciellt avsatt 
för rekreationsutveckling som kan utvecklas genom att knyta samman naturområ-
dena med kusten. Höga natur-och kulturmiljövärden beläget nära bebyggelsen gör 
området mycket intressant. Området är variationsrikt och vackert, det är dominerat 
av öppna betade gräsmarker inramat av stenmurar med träd och buskridåer samt 
solitära träd, träddungar och skogspartier. 

Område N3 övergår i område N2 vid den planerade bebyggelsen. Område N2 om-
fattas enligt den fördjupade översiktsplanen av stora värden. Delar av området om-
fattas av riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Det avgränsade natur-
området omgärdas av flera olika naturtyper och landskapskaraktärer. Områdets 
viktigaste funktion är att bidra till att samspelet mellan landskapet, de gamla går-
darna, deras odlingsmark och de öppna vyerna och den karga alvarsmarken be-
hålls. Det är viktigt att landskapet fortsättningsvis hålls öppet. 
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Det allmänna intresset som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen, att utveckla 
området till ett värdefullt rekreationsområde, väger tyngre än det enskilda intresset 
av att exploatera för ny bebyggelse. 

Förvaltningen anser att åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap. 2,4 §§ 
PBL (plan-och bygglagen) samt anses strida mot hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. MB (miljöbalken). 

Sökanden har getts tillfälle att yttra sig inför ett eventuellt negativt förhandsbesked 
senast 2021-02-19. Svar har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-12 
Karta, 2020-10-12 
Situationsplan i pdf, 2020-11-12 
Yttrande, 2021-02-17 

Bedömning 
Lagstöd 

Enligt 9 kap. 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovpliktig åtgärd 
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan 
tillåtas på den avsedda platsen. 

Åtgärden strider mot riktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok (an-
tagen av KF 2017-01-16, §8).Kraven enligt 2 kap 2,4 §§PBL samt hushållningsbe-
stämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms inte uppfyllda.  

Förvaltnngen anser, som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den 
sökta åtgärden inte kan tillåtas. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar på att en besiktningsresa bör genomföras innan nämnden 
kan ta beslut.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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2021-03-11 61 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 61 Dnr B 2020-000820 BN 

BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighe-
ten Bläsinge 1:1, skifte 5. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.  Området karak-
teriseras av aktivt jordbruk med djurhållning. 
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten. 
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. 
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. 
De hotade arterna, skogsalm och ask, finns i den östra delen av fastigheten, där 
inga träd behöver tas ner. 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11 
Ansökan förhandsbesked, 2020-08-26 
Karta, 2020-11-09 

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 
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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.  
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) yrkar bifall meddela positivt förhandsbesked, ser det som en na-
turlig utveckling av byn.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 62 Dnr B 2021-000049 BN 

RANSTAD 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus/ Av-
styckning tre tomter 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar  
att  genomföra en besiktningsresa innan miljö- och byggnadsnämndens möte. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus. 

Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området karakteri-
seras av bebyggelse i norr och orörd natur i öster.  

Sökande fick 2017 förhandsbesked föravstyckning av de tre fastigheter som ligger 
väster om nuvarande ansökan. 

Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnader anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
genom att upptas i verksamhetsområde  

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

Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. Man 
anser att det är mycket höga naturvärden i betesmark. För att kunna veta om det 
går att exploatera så krävs en naturvärdesinventering här avseende ianspråktagan-
de av livsmiljöer. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, de har till 2021-03-19 på sig att in-
komma med yttrande. 

Sökanden har kommunicerats förvaltningen förslag till beslut. 2021-02-15 inkom sö-
kanden med yttrande där de vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Remissvar, 2021-01-25 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 
Situationsplan i pdf, 2021-01-14 
Meddelanden, 2021-02-15 

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

Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms inte uppfyllda. 

Förvaltningen anser, som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den 
sökta åtgärden inte kan tillåtas. 

Motivering 

Åtgärden utgör förvisso en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta 
finns i översiktsplanen. Men då flertalet rödlistade och fridlysta arter finns i området 
så anser förvaltningen att bebyggelsegruppen ej ska utvecklas mer än den redan 
gjort. En naturvärdesinventering krävs om något ska ske på platsen för att inventera 
de arter som har noterats i artportalen. Enligt den av kommunen antagna översikts-
planen så ska även större obebyggda områden lämnas obebyggda.  

Konsekvensanalys 
Ett beviljande skulle innebära att ny bebyggelse sträcker sig ännu längre in mot ett 
tidigare obebyggt område med höga naturvärden och eventuella fornlämningar. 

Att gå vidare i ärendet skulle innebära att sökande behöver ta fram en naturvär-
desinventering, vilket är en stor och orimlig kostnad för sökande när förvaltningen 
redan ställer sig negativ till åtgärden. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 63 Dnr B 2020-000660 BN 

MARSJÖ 7:11 Bygglov för ändrad användning av lada 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   bevilja ansökan om bygglov för ändrad användning av lada till 

 bed and breakfast samt restaurang. 
att   förvaltningen får i uppdrag att göra en utredning av parkeringssituationen inför 

nämndens möte. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser att bygga om befintlig lada till att inrymma bed & breakfast samt re-
staurang verksamhet. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Marsjövägen. Området karakteriseras av gårdsmiljöer 
med åkrar runt om. 

Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vattennät 

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

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Marsjö 4:18 och 
4:19 skriver i sitt yttrande att de anser det olämpligt att förlägga parekringen mot 
deras fastighet då de kan komma att påverkas negativt av biltrafik och ljuskäglorna 
från bilarna. De undrar också om vägföreningen hörts i ärendet med tanke på ökad 
trafik och slitage på vägen. Ägarna till fastigheten Östra Vässby 3:2 skriver i sitt ytt-
rande att de driver ett jordbruk som de är oroliga ska få klagomål till sig på grund 
av lukt och buller. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2021-02-26 skrivit att: 

- De dels kommer motverka störningar från parkeringen genom att sätta upp något
vid den gränsen, antingen en häck eller pergola med klängväxt.

- Deras verksamhet kommer enbart vara öppen sommartid, alltså under de ljusa
månaderna och de planerar inte för varken kvälls- eller nattöppet.

- De har för avsikt att ta upp en dialog med vägföreningen, som även de är med-
lemmar i, angående det ökade slitage det kan bli på vägen av verksamheten.
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- De har inga reservationer eller synpunkter om grannes jordbruksverksamhet då
detta är en del av den miljö och stämning som vi vill erbjuda och vår målsättning är
att bevara gårdsidyllen och bidra till att bibehålla en levande by.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Information , 2020-12-21 
Situationsplan i pdf, 2020-12-21 
Planritning, 2020-10-02 
Planritning, 2020-10-02 
Bilaga , 2020-09-30 
Ansökan bygglov, 2020-07-09 
Meddelanden, 2021-02-26 
Remissvar, 2021-01-25 
Remissvar, 2021-01-25 
Remissvar, 2021-01-22 
Yttrande, 2021-01-22 

Bedömning 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Den sökta åt-
gärden passar bra in i bebyggelseområdet. Sökande har bemött inkomna synpunk-
ter och är villiga att ha en dialog om hur man kan lösa synpunkter på ett för alla än-
damålsenligt sätt. Förvaltningen anser att sökande därmed tillmötesgått grannars 
önskemål och att åtgärden kan beviljas. 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

Konsekvensanalys 
Ett positivt beslut i ärendet blir gynnande för kommunens näringsidkare samt turis-
ter på besök här. Det kommer självkart även leda till ökad trafik i området, men det-
ta har tagits i beaktande av sökande. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att bevilja ansökan om bygglov för ändrad an-
vändning av lada till bed and breakfast samt restaurang. Förvaltningen bör få i upp-
drag att göra en utredning av parkeringssituationen inför nämndens möte.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. . 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 64 Dnr B 2020-000302 BN 

PALETTEN 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden  
att    bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadsrum med ett uterum om 25 m² bygg-
nadsarea. 
att    sökanden kompletterar med bättre fasadritning inför nämndens möte. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus med ett uterum om 25 m² 
byggnadsarea. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 281. 
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Sista dag 
att inkomma med eventuella yttranden är den 17 mars. 
Sökanden har kommunicerats bedömning per telefon förvaltningens förslag till ne-
gativt beslut per telefon den 23 februari. Sökanden har 2021-02-25 inkommit med 
yttrande sökanden framför att de vill få ärendet prövat i befintligt skick. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-01 
Fasadritning, 2021-02-08 
Planritning, 2021-02-08 
Situationsplan i pdf, 2021-02-08 
Ansökan, 2021-02-08 

Bedömning 
Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (PBL). 
Förvaltningen anser vidare att den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens be-
stämmelse gällande att byggnaders taklutning ska vara 27-45 grader, denna ansö-
kan avser en taklutning om 18 grader. 
Förvaltningen anser att avvikelsen inte bedöms som en liten avvikelse. 
Förvaltningen anser att åtgärden inte bedöms uppfylla kraven enligt för bygglov en-
ligt 9 kap 31 d § PBL.  

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar för att bevilja 
bygglov. Sökanden bör dock komplettera ärendet med bättre fasadritning inför 
nämndens möte. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 65 Dnr B 2021-000110 BN 

LINDBY 1:12 Bygglov för nybyggnad av mast och tillhörande teknikbo-
dar 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnads-
nämnden 
att   bevilja bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn och tre teknikbodar á 

3,9 m². 

Ärendebeskrivning 

 Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn med tre tillhöran-
de teknikbodar om 8 m² med koordinater enligt SWEREF99_16.30 

    N 6333354      E 177795 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse och i anslutning 
till skjutbanan i Lindby. 

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

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  

2021-02-20 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
lokal press, Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fas-
tigheter via brev.  

2020-02-25 inkom LFV med remissvar utan erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Förslag till kontrollplan, 2021-02-15 
Ansökan bygglov, 2021-01-26 
Karta, 2021-01-26 
Fotografi, 2021-01-26 
Detaljritning, 2021-01-26 
Detaljritning, 2021-01-26 
Situationsplan i pdf, 2021-01-26 
Meddelanden, 2021-02-15 

Bedömning 
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.  
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Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygglov 
för nybyggnad av ett 42 meter högt torn och tre teknikbodar  á 3,9 m². 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 66 Dnr B 2020-001358 BN 

BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m, infor-
mation 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att tacka för informationen från förvaltningen avseende ärendets process. 

att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera om det går att flytta masten, samlo-
kalisera, inför kommande miljö- och byggnadsnämndsmöte.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser ansökan om bygglov för nybyggnad av mast om 48 meter. 

Kungörelse har anslagits i lokal press och på grund av många till antal inkomna ytt-
rande behöver ärendet beredas ytterligare och är ej färdigt för behandling av nämn-
den. Därav denna information. 

Ärendet kommer förmodligen lyftas till miljö- och byggnadsnämndens möte i april för 
beslutstagande. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att kontrol-
lera om det går att flytta masten, samlokalisera, inför kommande miljö- och bygg-
nadsnämndsmöte 

Beslut skickas till 
Byggenheten 
______________
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§ 67 Dnr - BN 
 
Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
 Borgholm 11:1, dnr B 2021-000113 diskuteras.  

 Borgholm 11:1, dnr B 2021-000138 diskuteras.  

 Äleklinta, tillsynsärende, diskuteras. Miljöchefen informerar nämnden om att det 
kommer ske en tillsyn på plats inom en snar framtid av miljöinspektör.   

 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms kommun, Länsstyrelsen. Be-
slut från Länsstyrelsen har inkommit där Länsstyrelsen riktar kritik mot miljö- och 
byggnadsnämnde då nämnden i ett ärende brustit i lämplighetsbedömningen en-
ligt 8 kap 12 § alkohollagen. Nämnden ska senast 6 april 2021 inkomma med 
redogörelse för hur denna brist inte ska uppstå igen. 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att Borgholm 11:1, båda ären-
den tas upp på miljö- och byggnadsnämndens möte 25/3.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ärende från Länsstyrelsen, 
”Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms kommun” tas upp på miljö- och 
byggnadsnämndens möte den 25/3.  

Beslut skickas till 
Förvaltningen 
______________
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