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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2020/4 

2019/70 

2020/1346 

2020/1155 

2020/819 

2020/1084 

2020/1127 

2020/312 

2020/1427 

2020/1363 

Innehållsförteckning: 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justeringsdatum och justeringsperson 

Anmälan om jäv 

BN 2021/71 Månadsredovisning, januari, information 

BN 2021/73 BN  Antal ärenden som fått reducerad avgift, januari 
månad, information 

BN 2021/72 Statistik byggenheten, information 

Handlingar som för kännedom som överlämnas till nämnden, 
meddelande 

Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

BN 2021/151 Delegationsordning, miljö- och byggnadsnämnden 

Energirådgivning Borgholms kommun, information 

BN 2021/11 Fastställande av kontrollplan för livsmedelskontroll 
2021-2023 

SOLBERGA 4:2 Detaljplan för att möjliggöra för två flerbostadshus, 
beslut om granskning 

BÖDA-TORP 8:157 Planbesked, beslut om uppdrag 

BN 0002-2020-00168 XX Ansökan om serveringstillstånd 

BN 2020-1425 TROSNÄS 7:8 Yttrande till Länsstyrelsen 

KOHAGSLYCKAN 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus 

RÄPPLINGE-STRANDTORP 3:4 Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett bostadshus 

HÖGSRUMS-VEDBY 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

NORRBÖDA 1:42 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
bostadshus 

HUNDERUM 1:23 förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
på 2 tomter 

LÖTTORP 3:33 Bygglov för ny- till- och ombyggnad av skola samt 
rivningslov för tre byggnader, information 

KOLSTAD 10:97 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

SOLBERGATÄKTEN 1:1 Bygglov för ändring av yttre utseende 
restaurang 2021/9 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information    

 BYRUM 23:1 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 2020/1399   

 SOLBERGA 19:18 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2020/914   

 SOLBERGA 2:13 Bygglov för nybyggnad av materialbod 2020/1187   

 BÖDA-TORP 4:39 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2020/1174   

 BN 2019/319 GRANKULLA  14:1 Överklagan av fastighetsbildning    

 Övriga frågor och information    
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 31   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 31 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

ringar i dagordningen. 

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

Dagens sammanträde 
Förvaltningen informerar ordförande och nämnden om att punkten om ”Fastställan-
de av kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-2024” fallit bort i kallelsen. Nämnden 
godkänner att punkten tas med vid detta möte. Förvaltningen informerar vidare att 
punkt 15 och punkt 16 Borgholm 11:1 utgår på sökandens egen begäran. Förvalt-
ningen informerar även att en underrättelse om fastighetsreglering avseende Gran-
kulla 14:1 och 14:9 har inkommit till förvaltningen från Lantmäteriet och där förvalt-
ningen önskar lyfta ärendet till dagens möte. Nämnden godkänner att ärendet tas 
med vid detta möte. 

Ordförande tackar för information och redogörelse om förändringarna i dagordning-
en. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 32   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 32 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

ersättare väljs Tomas Zander (C). Justeringsdatum beslutas till den 1 mars kl 
13:00. 

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 33   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 33 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen av Marcel van Luijn (M) om jäv avseende §42 

att  tacka för informationen av Stefan Bergman (FÖL) om jäv avseende §55 samt 
§58. 

Dagens sammanträde 
Marcel van Luijn (M) anmäler jäv till §42 och Stefan Bergman anmäler jäv till §55 
samt §58.  

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 34   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 34 Dnr B 2021-000071 BN 
 
BN 2021/71 Månadsredovisning, januari, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  anse informationen som mottagen och Miljö- och tackar för information och 

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 en negativ budgetavvikelse 
om -4,5 tkr. Prognosen för året är en budget i balans. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Inga händelser av väsentlig art under perioden. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden ett underskott på -4,5 tkr rela-
terat till högre kostnader för arvoden. Prognosen är att budgeten hålls. 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

För perioden januari uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -4,5 
tkr. Detta härleds till högre kostnader för arvoden. 

Några punkter från verksamheterna: 

•Intäkter i januari för byggenheten visar en budget i balans och enheten uppvisar, 
totalt sett, överskott för perioden. 

•Planenheten uppvisar ett överskott relaterat till högre intäkter för perioden. 

•Miljöenheten uppvisar ett underskott för perioden. Underskottet beror på att enhe-
ten ännu inte fakturerat avgifter för exempelvis livsmedel och hälsoskydd. Detta 
sker främst under perioden mars till maj.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 34   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

•Samtliga rekryteringar är gjorda inom miljö och bygg och personalen kommer på-
börja sina tjänster under första delen av 2021. 

Analys av årsprognos 

För 2021 förväntas nämnden uppvisa en budget i balans. 

Prognosen från verksamheterna är: 

•Prognosen är att budgeten hålls och visar ett överskott för byggenheten förutsatt 
att ärendeingången är i den nivå som den varit. Bostadsanpassningen förväntas ha 
en budget i balans. 

•Planenhetens prognos är en budget i balans.  

•Prognosen för miljöenheten är ett underskott. Detta är främst relaterat till att det är 
mer personal än budgeterat från och med april och framåt. 

 

I tabellens första kolumn är budgeten för helåret 2021. Den andra kolumnen inne-
håller periodens budget och tredje kolumnen det utfall som finns för perioden. Av-
vikelsen är mellanskillnaden mellan periodens budget och periodens utfall. Den 
avvikelse från årsbudgeten som prognostiseras är i den grå kolumnen. Alla belopp 
redovisas i tusentals kronor, tkr. 

Sammanställningen är information för nämnden avseende bygg-, plan- och miljö-
enhet samt bostadsanpassning. Kommunstyrelsen har budgetansvar för dessa 
verksamheter. 

Åtgärder och konsekvensanalys 

Inga åtgärder planeras för året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-02-11 
Uppföljning januari, 2020-02-17 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 34   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Konsekvensanalys 
Inga åtgärder planeras för året. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för genomgång av månadsredovisningen för januari.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 35 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 BN  Antal ärenden som fått reducerad avgift, januari månad, 
information 

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

Ärendebeskrivning 
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär  

 en reducerad avgift för kunden var för januari månad 9, totalt  
 intäktsbortfall om 34,6 tkr, vilket är 4 % av den totala intäktssumman för månaden.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder:  

  

  
 Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse, 2020-02-09 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för genomgång och redovisning i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 35   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 36  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 36 Dnr B 2021-000072 BN 
 
BN 2021/72 Statistik byggenheten, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för redogörelsen och anse informationen som mottagen   

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden informeras om statistik avseende de olika ärenden 
och tidsintervall som handläggs.  

    jan-20 jan-21 
 Anmälan  16 21 
 Bygglov  33 26 
 Förhandsbesked  5 7 
 Rivnngslov  3 1 
 Kart- och mät  14 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 37   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr - BN 
 
Handlingar som för kännedom som överlämnas till nämnden, medde-
lande 

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

Ärendebeskrivning 
Handlingar från miljöenheten kan ännu inte tas fram och presenteras för nämnden, 
då det kvarstår en del tekniska lösningar att få fram denna typ av information i det 
nya verksamhetssystemet. Intentionen är att presentera miljöenhetens meddelan-
den på mötet i mars. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 38   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 38 Dnr - BN 
 
Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

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

Delegationsbeslut från miljöenheten kan ännu inte tas fram och presenteras för 
nämnden, då det kvarstår en del tekniska lösningar att få fram denna typ av infor-
mation från det nya verksamhetssystemet. Intentionen är att presentera miljöenhe-
tens delegationer på mars mötet.  

Dagens sammanträde 
Torbjörn Nilsson har några frågor avseende delegationsbeslut Löttorp 3:33 samt 
Gudesjö 3:11, vilka tas upp för diskussion under punkten Övrig information och frå-
gor §61. 

Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 39 Dnr B 2021-000151 BN 
 
BN 2021/151 Delegationsordning, miljö- och byggnadsnämnden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  anta den nya delegationsordningen 

att  med stöd av kommunallagen delegera till förtroendevalda och anställda 
tjänstepersoner enligt följande uppställning och delegationsordning besluta 
på nämndens vägnar i angivna slag av ärenden. 

Ärendebeskrivning 
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.  

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.  
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 39   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Överklagande av delegationsbeslut  

Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av kommunallagen 13 kap 1-
15 §§ (s.k. laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag el-
ler förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagande genom laglighetsprövning 
ska ske inom tre veckor från den dag då justering av protokollet, från det samman-
träde vid vilket delegationsbeslutet anmäldes, tillkännagetts på kommunens an-
slagstavla. Vid förvaltningsbesvär räknas överklagningstidens tre veckor från det 
att klagande fått ta del av beslutet. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §26 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-24 
Delegationsordning, 2021-02-05 

Bedömning 
Kommunallagen 6 kap 37 § och 7 kap 5 § 

Konsekvensanalys 
Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen. En nämnd beslutar om en så 
kallad delegationsordning eller delegationsförteckning. Av denna handling framgår 
det vilka beslut som får fattas på delegation och vilken funktion eller vem som har 
rätt att fatta olika beslut. Nämnden ska fatta beslut om i vilken utsträckning delega-
tionsbeslut ska anmälas till nämnden. Om beslut fattas utan att det finns stöd för de-
legeringen i exempelvis delegationsordningen kan beslutet upphävas vid en över-
klagan.  

Yrkande 
 Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att anta den nya delegationsordningen.  

Dagens sammanträde 
Under punkt 5.2 Tillväxtenheten tas avsnittet om Miljöbalk (1998:808) med tillhöran-
de förordningar och föreskrifter, vattenskydd bort.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Torbjörn Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

Jag anser att delegationen i byggnadsnämnden bör minskas i områden utanför de-
taljplan och särskilt i strandnära områden där det ibland behövs större anpassning 
till befintlig bebyggelse. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige för information 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 40   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 40 Dnr B 2020-000004 BN 
 
Energirådgivning Borgholms kommun, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade till kommunstyrelsen förslag om att förlänga 
den samverkan som kommunen har med kommunerna Mörbylånga, Mönsterås, 
Högsby, Vimmerby och Hultsfred.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-26 §8 att remittera ärendet till förvaltningen 
(kommunchefen) för att utvärdera energi- och klimatrådgivningen i dess nuvarande 
form. Tjänsteskrivelse med förslag ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Borgholms kommun bör svara senast 15 mars.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-02-11 §28 
Beslut kommunstyrelsen, 2021-01-26 §8 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information i ärendet.  

Beslut skickas till 
-  
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 41   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 41 Dnr 2020-000011 BN 
 
BN 2021/11 Fastställande av kontrollplan för livsmedelskontroll 2021-
2023 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  att fastställa kontrollplanen för livsmedelskontroll 2021-2023 

Ärendebeskrivning 
Alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet årligen fastställa en kontrollplan 
som sträcker sig över tre år. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §27 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-14 
Kontrollplan, 2021-02-25 
Kontroller på objektnivå (Objekt_kontroller_2021.xlsx), 2021-02-14 

Bedömning 
Kontrollplanen belyser hur kontrollen ska genomföras för att uppnå målen. I till-
synsplanen 
finns en övergripande planering för olika områden. Fördelning och kontrollskuld 
framgår i detalj av arbetsdokumentet Objekt_kontroller_2021.xlsx. 

Konsekvensanalys 
Alla kontrollmyndigheter inom livsmedelsområdet ska ha en kontrollplan där det 
framgår hur man ska uppfylla kraven på en riskbaserad kontroll enligt Livsmedels-
verkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21 3 e §). Läns-
styrelsen utför revision av verksamheten och granskar då hur kontrollen planeras. 
Om föreskriften inte följs blir följden i första hand ett föreläggande. I förlängningen 
kan det bli tvångsförvaltning. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att att fastställa kontrollplanen för livsmedelskontroll 
2021-2023 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för information 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
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§ 42 Dnr B 2019-000070 BN 
 
SOLBERGA 4:2 Detaljplan för att möjliggöra för två flerbostadshus, be-
slut om granskning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning. 
att   förvaltningen undersöker möjligheten till utökad lovplikt för bygglovsbefriade åt-
gärder. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade ansökan om planbesked 2016-10-27 §65 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två flerbostadshus med totalt tolv lä-
genheter inom fastigheten.  

För fastigheten gäller idag byggnadsplan nummer 185, fastställd 1985. Fastigheten 
är planlagd som område för friliggande småhus samt komplementbyggnad. Idag 
finns inte någon huvudbyggnad på tomten utan utgör campingområde sommartid. 
Intentionen som nuvarande delägare har att bebygga med flerbostadshus i två en-
heter strider således mot gällande byggnadsplan.  

En undersökning av planens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att 
detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan.  

 Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §30 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-05 

 Plankarta 2021-02-03 
 Planbeskrivning 2021-02-03 
 Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-12-09 
 Samrådsredogörelse 2021-02-04 
 Fastighetsförteckning 2021-01-18 
 Bilaga 1 Radonmätning 2019-10-22 
 Bilaga 2 Arkeologisk rapport 2020_12 

Bedömning 
I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik ingår planområ-
det i ett område där förändring i befintlig miljö kan ske med centrumutveckling. I 
Köpingsvik ska de boende och verksamma prioriteras. Det eftersträvas även för-
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tätning i samhällena för att minska behov av bebyggelse i det unika landskap 
som omger samhällena.  

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun intentioner i Översiktsplan 
och Bostadsförsörjningsprogram. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att 
godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning.  

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

Ordförande konstaterar att det finns et förslag till beslut 

Jäv 
 Marcel van Luijn (M) deltog inte vid ärendets beredning eller 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 
Beslutet meddelas sökande 
Beslutet meddelas kommunstyrelsen för kännedom 
______________

21

http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning


 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 43   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 43 Dnr B 2020-001346 BN 
 
BÖDA-TORP 8:157 Planbesked, beslut om uppdrag 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan. 
att   det klart och tydligt framgår för alla vad som gäller avseende avlopp då bebyg-
gelse inte är möjligt innan avloppsreningsverket har utökats. 
Upplysningar: 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2024. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2020-12-02 och avser fastigheten Böda-torp 8:157. Fastigheten ut-
görs idag av fritidsområde och är planlagt för uthyrningsstugor. Syftet med planen är 
att ändra markanvändningen för fastigheten från område för friluftsliv med uthyr-
ningsstugor till tomter för bostadsändamål, enligt ansökan 6 stycken där varje tomt 
omfattar ca 900 m2 med byggrätt om ca 170 m2 + 30 m2. I ansökan har fastighets-
ägaren bifogat ett förslag på tomindelning.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §31 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-05 
Karta från ansökan, 2020-12-02 
Projektbeskrivning från ansökan, 2020-12-02 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-27 

Bedömning 
Området är beläget i östra utkanten av Byxelkrok, väster om Fiskvägen. Planytan är 
5654 kvm och består idag av en yta med träd och buskar, fotbollsplan och två ser-
vicebyggnader i den sydvästra delen. Östra delen av området består av mark som 
angränsar till en stenmur och utgörs av ett tunt jordlager med berg i dagen. Fastig-
heten är i dagsläget obebyggt förutom de två mindre servicebyggnaderna. Området 
var förberett för uthyrningsstugor på 90- talet men planerna genomfördes inte, det 
finns därmed redan kommunalt vatten och avlopp anlagt i området.  

 Gällande planer 

Området omfattas av en gällande detaljplan från 1987-09-14. I gällande detaljplan 
omfattas fastigheten Böda-torp 8:157 med användningsbestämmelse fritidsområde 
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med uthyrningsstugor där varje byggnad inte får uppta större byggnadsyta än 20 m2 
och med en våning med 3,5 meter som högsta byggnadshöjd. 

Fastigheten ingår i den Fördjupade översiktsplanen för Byxelkroksområdet som an-
togs 2017-01-16. Området utpekas i Fördjupningen av översiktsplanen som område 
för bebyggelseutveckling, samt för utveckling av rekreation och friluftsliv. Det är 
samtidigt beskrivet att bebyggelseutveckling ska ske med hänsyn till befintlig karak-
tär och ska anpassas till landskapet.  

Detaljplanen har stöd i översiktsplanen som säger bebyggelseutveckling, förtätning 
av befintlig bebyggelse samt utveckling av rekreation och friluftsliv. 

Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det finns i dagslä-
get inga anslutna byggnader till allmänt vatten och avlopp. 

 Markområdet och förutsättningar 

Ändring av befintlig detaljplan från fritidsområde med uthyrningsstugor till tomter för 
fritidshus bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan men nedan miljöfaktorer 
och naturvärden ska uppmärksammas och behandlas i planarbetet. 

Området som ansökan avser omfattas av riksintresset för obruten kust (4 kap, 3 § 
MB), riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap, 2 § MB) och riksintresse för naturvården 
(3 kap 6 § MB), Ölands norra udde- Bödabukten. 

Området ligger även inom riksintresse för kulturmiljön 3 kap 6 § MB, gällande Ebbe-
skogs och Åkers järnåldersmiljöer som utgörs av ett fossilt odlingslandskap rikt på 
fornlämningsmiljöer. 

Ca 200 m öster om området som ansökan avser ligger ett Natura 2000- område för 
habitatdirektivet, Lindreservatet. Reservatet utgörs av ett mosaiklandskap med 
skog, våtmarker, öppna marker och alvar med bl.a. förekomst av större vattensala-
mander.  

En kulturmiljöutredning har gjorts för Byxelkroksområdet. Utredningens bedömning 
för området är att det har kulturhistoriska värden. Det stora värdet består i hur man 
har låtit det ursprungliga natur- och kulturlandskapet finnas kvar (även på de enskil-
da tomterna) samt den försiktiga inplaceringen av husen i denna miljö. Det har även 
gjorts en naturvärdesinventering av Byxelkroksområdet, men området som ansökan 
avser är inte ingående inventerad på naturvärden.  

I dagsläget utgör fastigheten en grön korridor mellan obebyggda områden i väster 
och öster. En grov tall som bedöms ha högt naturvärde står i fastighetens sydöstra 
del tillsammans med ett par andra större tallar. Området med de större tallarna och 
mindre stenrösen bör undantas från ny bebyggelse.  

Mellan lokalgatan som avskiljer stugbyn i söder och aktuell fastighet går en mindre 
stig som leder ut till Fiskvägen i öster. En mindre öppning finns i stenmuren där sti-
gen mynnar ut till vägen. Stigen innebär en naturlig övergång till Fiskvägen och na-
turområdena i öster och ska beaktas i planen. 
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Fastigheten samt mark mellan fastighetsgräns och stenmurar i öster bör inventeras 
på sina naturvärden och träd. 
 
Det bör göras en dagvattenutredning då det är osäkert om Lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD) kan genomföras inom fastigheten. Miljökvalitetsnormer för ytvat-
ten bör även utredas på grund av de tunna jordlagren då vatten kan bli stående i 
området med tunna jordar. Ytvatten kan därefter leta sig ner snabbt till grundvattnet 
genom sprickor i berget. 

Anslutning till Byxelkroks reningsverk kan ske först när verket klarar utsläpp av av-
loppsvatten utan att Miljökvalitetsnormer för vatten överskrids. I dagsläget har re-
ningsverket inte kapacitet att ta emot mer orenat vatten.  

 Lagstöd 

Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL). 

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

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

 Upplysningar: 

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

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  

 Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2024. 

Konsekvensanalys 
Området som ansökan avses pekas ut i den Fördjupande översiktsplanen som en 
del av Byxelkroksområdet som kan utredas för ytterligare bebyggelse. Fastigheten 
är lämplig för uppförande av fritidshus då det inte innebär en betydande påverkan 
på den befintliga miljön och karaktären i området. Däremot finns det vissa frågor 
som bör tas hänsyn till och även utredas vidare vid en planprocess.  

Innan utveckling av ytterligare bebyggelse måste avloppsreningsverket utökas. Idag 
saknar reningsverket kapacitet att ansluta fler bostäder och en färdig lösning kom-
mer att krävas för det framtida detaljplanearbetet. I kontakt med Borgholms Energi 
informerades det om att utbyggnad av avloppsreningsverket kommer att ske tidigast 
2022. 
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Det aktuella förslaget på tomtindelning kan innebära en påverkan på grönstruktur, 
stenrösen, stigen som leder till naturområde och att fotbollsplanen tas bort. Detta 
kan orsaka en försämring av områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. För att 
i viss utsträckning bevara dessa värden bör en grön korridor lämnas mellan befintlig 
bebyggelse i söder (stugby) och ny bebyggelse på aktuell fastighet, för spridning av 
arter och för att bevara befintlig stig. Om en hänsynskorridor lämnas bedöms planen 
inte påverka de allmänna intressena. Grönområden och naturobjekt som större ste-
nar och träd ska tas hänsyn till och skyddas i planen. Det kan även vara av värde att 
undersöka om planen kan ge plats för en lekplats som ersätter den eventuellt bort-
tagna fotbollsplanen.  

Innan påbörjat detaljplanearbete ska en övergripande Naturvärdesinventering utfö-
ras och funna arter ska rapporteras in till art/analysportalen.  

Ny bebyggelse på fastigheten kan eventuellt upplevas påträngande och störande för 
Solvändans stugområde. Genom att ytor för naturmark undantas från ny bebyggelse 
och genom att inte placera tomter precis intill Solvändans stugor i söder är det möj-
ligt att förhindra störande påverkan.  

Planen ska föregås av en utredning för lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD). Jorddjupet varierar mellan 0-7 meter. I södra delen av fastigheten är jordtäc-
ket mycket tunt med berg i dagen, detta kan innebära snabbt flöde av ytvatten ner 
till grundvattnet och även stående grundvatten. Vid platsbesöket 2021-01-26 var 
dock inget vatten stående.  

Markradon ska mätas innan byggnation kan påbörjas för att visa om det krävs ra-
donsäkert eller säkrat byggande. 

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till be-
vilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan men att 
det klart och tydligt framgår för alla vad som gäller avseende avlopp då bebyggelse 
inte är möjligt innan avloppsreningsverket har utökats. 

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

Ordförande konstaterar 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 
Beslutet meddelas sökande 
Beslutet meddelas kommunstyrelsen för information 
______________
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§ 44 Dnr 0002-2020-00168 BN 

BN 0002-2020-00168 XX Ansökan om serveringstillstånd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja serveringstillstånd 

Ärendebeskrivning 
XX har hos Miljö och byggnadsnämnden ansökt om till-stånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl vin spritdrycker AJA-drycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §29 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Belastningsregistret inget att erinra, 2020-12-07 
Skatteverket inget att erinra utöver det som blev nämndens beslut diarienummer 

77-2019-00137, 2020-12-10
Kronofogden inget skuldsaldo, 2020-12-10
Syna kreditupplysning på företag XX. Flertalet betalningsförelägganden, 2021-01-28

Bedömning 
Den sökande har bedrivit restaurangverksamhet återkommande med olika objekt i 
Borgholms kommun de senaste åren. Under 2019 fick verksamhetsutövaren en var-
ning gällande ekonomisk misskötsamhet. Under 2020 kunde man se en viss förbätt-
ring. Då man i alkoholagen är skyldig att uppvisa ekonomisk skötsamhet går vi även 
in i de bolag som den/de sökande innehar en ledande roll. Verksamhetsutövarendri-
ver även en restaurang i Kalmar under ett annat AB. Denna verksamhet 
har under 2020 ett antal betalningsförelägganden samt två påminnelser knutna till 
skattekontot. Ingen av verksamheterna har något skuldsaldo hos kronofogden 
2021-01-28.

Konsekvensanalys 
Av det som framkommit så kan man se att verksamheten som drevs i Borgholms 
kommun uppvisade en klar förbättring efter det meddelades en erinran. Den andra 
verksamheten som utövaren driver i Kalmar finns det ekonomiska bekymmer som 
inte går att överse med. Dock så finns det omständigheter i form av pandemin. 

Verksamheten i Kalmar har den sökande drivit för kort tid för att få möjlighet att söka 
de stöd som regeringen har med anledning av pandemin. Det man kan konstatera 
däremot är att det inte finns något skuldsaldo hos kronofogden. 
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Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att be-
vilja serveringstillstånd 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet 

Ordförande konstaterar 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 
Beslutet meddelas sökanden/verksamhetsutövaren 

______________
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§ 45 Dnr 2020-001425 BN 

BN 2020-1425 TROSNÄS 7:8 Yttrande till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ämna följande yttrande till Länsstyrelsen: 
• En komplementbyggnad är en sådan åtgärd som omfattas av förbudet i 7 kap. 15
miljöbalken.

• ”En komplementbyggnad ska vara av art och omfattning som gör att
den underordnar sig huvudbyggnaden och att den inte ensam kan
utgöra skäl för att bilda en ny fastighet”, se plan- och bygglagen, en
kommentar, Didón med flera sidorna. 9:4-4 f s.2.

• Delar av aktuell byggnad har rivits och markytan uppgår nu till 48
kvadratmeter men frågan är om aktuell byggnad uppfyller ovanstående krav.

• Fastighetsägaren har fortfarande inte redovisat användningssätt. Då den är förhål-
landevis hög, finns utrymme för en vind. En planritning på aktuell byggnad efter riv-
ning, har inte redovisats. Om byggnaden är en komplementbyggnad eller inte, går
inte att avgöra utan en planritning.

• Befintlig byggnad är förbredd att anslutas till gemensam vatten- och avloppsan-
läggning.

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren bestrider nämndens beslut om föreläggande att söka dispens för 
redan uppförd byggnad på Trosnäs 7:8, och nämnden har fått möjlighet att yttra sig 
över skrivelsen till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har förelagt nämnden att yttra sig i ärendet Trosnäs 7:8 gällande upp-
förd byggnad inom strandskyddsområde, och har fått förlängd svarstid till den 4 
mars 2021. 

Nämnden förelade ägare till Trosnäs 7:8 att lämna in en ansökan om dispens från 
strandskyddet i efterhand för uppförd byggnad. Föreläggandet beslutades den 22 
oktober 2020. Efter föreläggandet har ägaren halverat byggnaden vars markyta nu 
upptar 48 kvm. 

Överklagan om att söka dispens för utförd åtgärd kom in till nämnden den 27 no-
vember  2020. En rättidsprövning gjordes den 1 december 2020. 

Ägarens ombud har i sin grund för överklagan angett att enligt plan- och byggför-
ordningen (SFS 2011:338) 6 kap 6§ 6b gäller inte kravet på anmälan (6:5 PBF) 
komplementbyggnader enligt PBL 9:6. För att vara komplementbyggnad får den inte 
vara dominerande i bebyggelsemiljön. 
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Ombudet uppger även att ”I motiven till lagen har dock påpekats att begreppet inte 
försetts med någon begränsning som innebär att byggnaderna inte får vara avsedda 

 som bostad (prop.1985/86:1, s. 696).” 

En komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage, uthus, båthus eller en sjö-
bod. Undantag från krav på dispens är de komplementbyggnader som Länsstyrel-
sen har tagit beslut om. Undantaget gäller för komplementbyggander som placeras 
inom 15 meter från huvudbyggnaden. Hela komplementbyggnaden ska då placeras 
inom 15 meter. Den aktuella byggnaden uppges ligga inom 15 m från huvud- bygg-
nad. 

 
Länsstyrelsen i Kalmar beslutade om ovanstående undantag från dispens för kom-
pletteringsåtgärder inom strandskyddsområden den 28 april 2015. I beslutet förtydli-
gar länsstyrelsen begreppet kompletteringsåtgärd och utgår från ÄPBL där komple-
mentbyggnader ingår i begreppet ”kompletteringsåtgärder”. Länsstyrelsen bedömde 
att komplementbostadshus inte bör betraktas som en kompletteringsåtgärd. Det i 
PBL införda begreppet ”komplementbostadshus”, så kallat. Attefallshus, ska inte 
omfattas av begreppet komplementbyggnad. 

 
Nämnden har tidigare begärt att ägaren ska redovisa användningssätt, eftersom det 
har en stor betydelse om byggnaden kan fungera som en egen enhet eller är en 
komplementbyggnad. Ägaren eller ombudet har dock inte svarat på frågan. 

 
Förutsättning för att byggnaden ska vara en komplementbyggnad är att den under-
ordnar sig huvudbyggnaden både i storlek, utformning och användning. Byggnaden 
är hög, nästan lika hög som huvudbyggnaden och har en karaktär som kan likställas 
med ett bostadhus. Byggnaden är det första man möts av vid infart till fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskott, 2021-02-11 §34 
Tjänsteskrivele, 2021-01-28 
Fotografier, 2021-01-28 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag som yttrande till länsstyrel-
sen.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar 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 
Beslutet meddelas och skickas senast den 4 mars 2021 till Länsstyrelsen, Kalmar 
via e-tjänst 
______________

29

http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning


Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-02-25 46 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 46 Dnr B 2020-001155 BN 

KOHAGSLYCKAN 1:1 Förhandsbesked föe nybyggnad av fritidshus 

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

 byggnaden ska placeras enligt bifogad situationsplan,

 byggnaden ska utföras som en mindre gäststuga, max 30 m2

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. 

Om skyddsvärda träd finns på platsen ska kontakt med Länsstyrelsen tas och och 
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska hållas innan några markingrepp görs.  

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett mindre fritidhus/gäststuga. 
Sökanden ämnar köpa aktuell markbit från fastigheten Kohagslyckan 1:1 och slå 
ihop den med Alvedsjö 2:21. Detta för att få plats för en gäststuga på fastigheten. 
Befintlig tillfartsväg ska användas. 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse, utmed Fågelvä-
gen. Området karakteriseras av skog och åkermark med utspridd bebyggelse. Den 
markbit som förhandsbeskedet avser är idag en skogsdunge intill en åker. 
Området ligger inom vattenskyddsområde tertiär skyddszon. 
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Miljöavdelningen behövde kompletterande uppgifter för att göra en bedömning i 
ärendet. Kompletterande handlingar har översänts och yttrande från miljöavdelning-
en inväntas. Fastigheten vill koppla på sig på befintlig enskild avloppsanläggning 
från 2005. Toalett kommer anordnas som mull- eller förbränningstoalett. 

 
 Byggnaden kommer anslutas till befintlig grävd brunn. 
 Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Horns kungsgård). 

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. 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit. 
Kommunicering med sökande har skett angående de rödlistade arterna. Sökande 
har reviderat sin ansökan efter diskussion med miljöhandläggare på kommunen. 
Sökande har dragit ner yta på tillkommande tomt samt byggnad. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetstutskott, 2021-02-11 §35 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-05 
Yttrande, 2020-12-14 
Ansökan, 2021-01-17 
Karta, 2021-01-17 
Yttrande, 2020-12-14 
Situationsplan i pdf, 2021-01-17 

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 
Förvaltningen anser att förhandsbesked kan beviljas då sökande reviderat ansökan 
för att möta kommunens krav på minskad byggnad och tomtplats. Aktuell ansökan 
tar ingen jordbruksmark i anspråk. Vad som berörs är en skogsdunge vid åkerns 
sydvästra del. Enligt skrivelse så finns inga rödlistade arter noterade på den yta som 
berörs nu. En större ek som står på platsen ska bevaras enligt sökande. Placering 
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och storlek på byggnad villkoras så att så mycket av tillkommande tomtplats som 
möjligt kan bibehålla sitt utseende som naturtomt. 
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen.  
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljö-bal-
ken (MB) bedöms uppfyllda.  
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked. 

Dagens sammanträde 
 Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

 Ordförande konstaterar 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 
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 
______________

32

http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning


Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-02-25 47 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 47 Dnr B 2020-000819 BN 

RÄPPLINGE-STRANDTORP 3:4 Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att    meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 
Beslutet ska gälla med följande villkor: 

 Placeringen av byggnaden ska följa den utpekade platsen i Naturvärdesinvente-
ringen

 Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken ska hållas med Länsstyrelsen innan någon
form av markingrepp, som t ex anläggande av väg, görs i den norra delen av
fastigheten.

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

Upplysningar 

Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen 
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade 
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg. 

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av ett skogsparti mellan åker- och alvarmark. 
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund.  
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 
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Området ligger inom riksintresse för naturvård, Alvarmarker söder om Borgholm. 
Länsstyrelsens skrivelse tar upp bevarandet av jordbruksmark. Platsen för planerad 
åtgärd är i ett skogsparti mellan åker- och alvarmark. 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv. 

 Det finns ett flertal rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.  
 Ansökan har remitterats till Länsstyrelsens naturenhet. 

Då flertalet rödlistade arter fanns på platsen så tog sökande fram en naturvärdesin-
ventering. Detta efter yttrande från länsstyrelsen och kommunens miljöhandläggare. 
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandska-
pet, i länets natur- och kulturvårdsplan (klass 1-högsta naturvärde). Det ligger i ut-
kanten av Räpplinge-Greby alvar, högsta naturvärde (Natur & kultur på Öland s. 
310) 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har in-
kommit. 
Ägarna till fastigheten Räpplinge-Strandtorp 5:2 skriver i sitt yttrande att de gärna 
ser att ny byggnad placeras mitt på den nya fastigheten. Detta då de anser att den 
plana öppna ytan av alvarmark, beväxt med gräs och örter, i fastighetens södra del, 
bör lämnas orörd. 

 Inkomna yttranden har inte kommunicerats med sökanden.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §36 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-04 
Ansökan förhandsbesked, 2020-08-20 
Situationsplan i pdf, 2020-08-20 
Miljöinventering, 2020-12-21 
Remissvar granne, 2021-01-18 
Remissvar VA, 2021-01-29 
Meddelanden rödlistan, 2020-09-01 
Yttrande Avlopp, 2020-09-29 

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 
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   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i om-
rådesbestämmelser. 

 Motivering 
Åtgärden blir en komplettering till befintlig bebyggelse, utan att den befintliga bykär-
nans struktur påverkas. 
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen.  
Borgholms energi har meddelat att de kan ansluta sig till kommunalt vatten och mil-
jöenheten anser att enskilt avlopp går att ordna. 
Enligt insänd naturvärdesinventering är de hotade arter som noterats på fastigheten 
främst lokaliserade till den norra delen. En grupp av arter finns även precis utanför 
fastighetens sydöstra del. Sökande har i skrivelse till kommunen angett att skydds-
värda träd är markerade och ska bevaras så planerad infartsväg kan flyttas därefter. 
Förhandsbeskedet villkoras med att ett samråd ska hållas med länsstyrelsen för att 
se till att så många naturvärden som möjligt bevaras. 
Förvaltningen anser att fastigheten kan bebyggas om placering av ny byggnad sker 
med hänsyn till naturvärdena på platsen. Därav villkoras placering av byggnad till att 
inte tillåtas i den norra delen där artrikedomen är högre. En placering centralt på fas-
tigheten enligt grannes yttrande kan därmed vara görbart. Lämplig placering av 
byggnad prövas först i bygglovet. 
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms uppfyllda.  
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked.  

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

Ordförande konstaterar 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 
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 
______________

35

http://www.borgholm.se/forenklad-delgivning


 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-25 48   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 48 Dnr B 2020-001084 BN 
 
HÖGSRUMS-VEDBY 2:3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-
hus 

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

 Beslutet gäller med följande villkor: 
Med villkor: 

att   byggnadens placering ska följa det befintliga bebyggelsemönstret 

att   byggnaden ska placeras på ungefär samma avstånd från vägen som övrig be-
byggelse 

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

 Upplysningar 

Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen 
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade 
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg. 

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus genom avstyck-
ning av en del av Högsrums-vedby 2:3 skifte 24. 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed vedbygatan. Området karaktäriseras av en skogsdunge 
intill jordbruksmark. Marken är redan ianspråktagen då ett gammalt torp står på 
platsen idag. Denna byggnad ska rivas. 

 Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 
 Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov. 
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 Området ligger inom riksintresse för:) och naturvården (Mittlandsområdet). 
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. 
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandska-
pet, Mittlandsskogen, i länets natur- och kulturvårdsplan (klass 1-högsta naturvär-
de). 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §37 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Ansökan bygglov, 2020-10-15 
Situationsplan i pdf, 2020-11-13 
Bilaga , 2020-12-18 
Sammanställning, 2021-01-17 
Remissvar, 2021-01-15 

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 
Marken är redan idag ianspråktagen och består av en skogsdunge med ett torp som 
ligger intill odlad mark. Avstyckning av en ny fastighet på platsen kan därav ses som 
en naturlig komplettering av bebyggelseraden som finns där idag. Riktlinjer för kom-
plettering av befintlig bebyggelse finns i översiktsplanen(ÖP02). 
Sökande har via vattenanalysprotokoll samt provpumpning, påvisat att kraven på 
vattentillgång kan lösas på platsen.   

 Miljöenheten har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms uppfyllda.  
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Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked med villkor att 
byggnadens placering ska följa det befintliga bebyggelsemönstret samt att byggna-
den placeras på ungefär samma avstånd från vägen som övrig bebyggelse. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar 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 
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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§ 49 Dnr B2020-001127 BN 
 
NORRBÖDA 1:42 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklara att den sökta åtgärden kan tillå-
tas. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att åtgärden kan beviljas utan detaljplan. 
Upplysningar 
Vid prövning av ansökan om bygglov ska kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen 
(PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader ska vara lämpligt placerade 
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg. 

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus. 
Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger i ett område med två bebyggelsegrupper längs Kullenvägen. Om-
rådet karakteriseras av fritidshusbebyggelse med jordbruksmark runt om. 

 Området ligger inom vattenskyddsområde – sekundär skyddszon.  
 Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaderna anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund.  
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten 
kust och rörligt friluftsliv. 
Ärendet återförvisades av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott till förvalt-
ningen för att utreda strandskyddsfrågan närmare. Sökande tog kontakt med hand-
läggare av strandskydd på kommunen samt haft en diskussion med Länsstyrelsen 
om det. Bedömningen blev att strandskyddsdispens inte krävdes för den avvatt-
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ningskanal som finns söder om fastigheten. Området omfattas alltså inte av strand-
skydd för den närliggande kanalen.  
Det finns enstaka rödlistade och fridlysta arter inventerade i området såsom skär-
rande gräshoppa som är starkt hotad. 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har in-
kommit.  
Ägarna till fastigheten Norrböda 1:43 skriver i sitt yttrande att om åtgärden skulle 
genomföras innebär det att fältet väster om dem i stort sett skulle försvinna och 
därmed skulle hela områdets karaktär ändras och likaså ändra den totala land-
skapsbilden väsentligt. 
 
Dessutom står det i översiktsplanen att sammanhållna obebyggda områden så långt 
det är möjligt ska bevaras obebyggda om inget annat redovisas. 
 
De nämner också att ett omfattande djur-och fågelliv finns på fältet. Åtgärden med 
såväl försäljning av tomter som byggnation skulle uppskattningsvis ta 3-5 år och 
därmed menligt påverka miljön för både människor och djur. 

 
En granne fick grannehörandet sent och skulle inkomma med yttrande snarast, det-
ta har inte skett. Grannen har i samtal med handläggare poängterat att ett dike löper 
längs den norra gränsen av fastigheten Norrböda 1:42 där en hotad grodart anträf-
fats. 
Sökande har kommunicerats förvaltningen förslag till beslut och inkom med yttrande 
2020-12-03 där han vidhåller sin ansökan. Sökande har även ringt in och diskuterat 
ärendet, tjänsteanteckning finns. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §38 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Situationsplan i pdf, 2020-10-21 
Ansökan, 2020-10-21 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-23 
Remissvar, 2020-11-06 
Yttrande, 2020-11-12 
Yttrande, 2020-12-03 
Remissvar, 2021-01-05 
Remissvar, 2021-01-05 
E-post meddelande, 2021-01-28 

Bedömning 
Lagstöd  
Förvaltningen anser att åtgärden skulle innebära att en ny sammanhållen bebyggel-
se skapas i ett av kommunens mer attraktiva områden. Förtätning med ytterligare 
bebyggelse bör därmed prövas via detaljplan. Förvaltningen anser därmed att åt-
gärden inte uppfyller kraven i 4 kap 2 § PBL. 
Förvaltningen anser att åtgärden inte uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hus-
hållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB. 
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Förvaltningen anser att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklara att den 
sökta åtgärden inte kan tillåtas. 
 

 Motivering 
I dagsläget så finns två stycken grupper av hus längs två stickvägar från Kullenvä-
gen, flera hus men uppdelat i två grupper. Ansökt åtgärd skulle innebära att dessa 
två grupper sammanfogas och bildar en ny sammanhållen bebyggelse. Förvaltning-
en anser att detaljplan ska tas fram om en ny sammanhållen bebyggelse ska bildas 
på platsen, enligt översiktsplanens skrivelse ”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.” Översiktplanen näm-
ner även på sid 52 att ”Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möj-
ligt bevaras obebyggda”. Området som åtgärden ska utföras på är så gott som obe-
byggd då de byggnader som finns är lokaliserade utmed de två stickvägarna som 
nämnts tidigare.  
Förvaltningen anser att åtgärden inte anses utgöra en sådan komplettering till befint-
lig bebyggelse som avses i översiktplanen. 

Yrkande 
 Tomas Zander yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked.  

 Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att meddela negativt förhandsbesked 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut 

Propositionsordning 
Av framställda yrkanden finner ordföranden att genomföra en omröstning. 

Omröstning 
De som stödjer Tomas Zanders förslag om att meddela positivt förhandsbesked rös-
tar ja och de som stödjer Torbjörn Nilssons förslag om att meddela negativt för-
handsbesked röstar nej.  

Vid omröstningen avges ja-röster och Z nej-röster.  Därmed FÖRSLAG X/Y. 

Namn (parti) JA –  NEJ –  
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 
Marie-Helen Ståhl (S) X 
Peder Svensson (C) X 
Stefan Bergman (FÖL)  X 
Torbjörn Nilsson (SD)  X 
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Vid omröstningen avges fem (5) ja-röster och två (2) nej-röster och finner att Tomas 
Zanders förslag om att meddela positivt förhandsbesked har vunnit.  

Reservation 
Torbjörn Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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 
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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§ 51 Dnr B 2020-000312 BN 
 
HUNDERUM 1:23 förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 2 
tomter 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att    meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus då nämn-
den anser att:  
 det är en naturlig utveckling av området 

 det är lämpligt för bebyggelse 

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

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. 

 Upplysningar 

Berörda grannar ska även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande innan 
bygglov beviljas. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
två år från dagen då förhandsbeskedet vann laga kraft. Görs inte bygglovsansökan 
inom denna tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.  

 
 Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.  
 

Området som ansökan avser ligger längs en avsticksväg till Hagskosgvägen. Områ-
det karakteriseras av låg bebyggelse som smälter in i naturen och har naturtomter, 
samt ett skogskifte längre in.  

 
Miljöavdelningen har bedömt att befintligt enskilt avlopp inte kan byggas på med yt-
terligare fastigheter såsom sökanden vill. Det kommer istället krävas att en ny an-
läggning utförs.  
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Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov genom 
vattenprov i borrade brunnar.  

 
Området gränsar till riksintresse för naturvården Hornsjöområdet och kuststräckan 
Byrum –Byxelkrok.  

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

 
Området omfattas av det utökade strandskyddet. Dispens från strandskyddet bevil-
jades 2018-11-19  

 
 Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området.  
 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. 5 yttranden med synpunkter har in-
kommit.  

 
Ägarna till omkringliggande fastigheter påpekar sammanfattningsvis samma saker i 
sina yttranden. De tar upp om att vattentillgången i området är dålig och att brunnar 
lätt kan sina under sommaren trots djupborrade brunnar. En annan sak som lyfts är 
att vid ett avslag av nämnden 2006 för ett annat förhandsbesked så uttalade sig 
stadsarkitekten med att området inte skulle utökas mer. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökande inkom med yttran-
de 2020-06-08 och vidhåller sin ansökan.  

 
2020-06-11 togs beslutet upp i MBN Au och där återförvisades ärendet till förvalt-
ningen för vidare handläggning då frågan om vattentillgången inte var ordentligt ut-
rett i ärendet.  

 
Förvaltningen begärde att sökande skulle inkomma med ett protokoll på en brunns-
borrning och vattenmätning från sommarsäsongen.  

 
Sökande inkom med nytt protokoll från provborrning och flödesprotokoll på två 
brunnar som utförts 2020-07-16. Där kan man se att vattenmängden var 500 l/tim. 
Detta anses vara en godkänd vattenmängd då det för ett normalhushåll krävs 150-
200 l/dygn/person, minst 30-40 liter/timme. 
Besiktningsgruppen var på plats och man ansåg att platsen är lämplig för bebyggel-
se.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §39 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Ansökan förhandsbesked, 2020-04-01 
Karta, 2020-04-01 
Information , 2020-05-18 
Grannehörande, 2020-05-20 
Grannehörande, 2020-05-20 
Grannehörande, 2020-05-20 
Grannehörande, 2020-05-20 
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Grannehörande, 2020-05-20 
Grannehörande, 2020-05-20 
Grannehörande, 2020-05-21 
Grannehörande, 2020-05-25 
Yttrande, 2020-06-08 
Inkommande skrivelse, 2020-06-08 
Yttrande, 2020-06-10 
Protokoll, 2020-07-29 
Beslut, 2020-09-24 
Beslut från annan myndighet, 2020-12-11 

Bedömning 
Motivering  

 
De planerade tomterna ligger i ett attraktivt område av Ölands nordliga och kustnära 
delar som har ett högt bebyggelsetyck och är eftertraktat för ny bebyggelse.  

 
Enligt protokoll från miljö-och byggnadsnämnden 2006-09-21, så fastslogs det via 
yttrande från dåvarande stadsarkitekt att "Gruppen ska definitivt ej utökas utöver de 
tomter som nu kommit till.  

 
Yttranden med anmärkning har inkommit i ärendet från fem st grannar. Alla påpekar 
bristande vattentillgång samt hänvisar till stadsarkitektens yttrande 2006.  

 
Första vattenprovet togs i december 2019, det visade att det finns vatten att tillgå. 
Men då prov är gjort under gynnsamma förhållanden under en mer fuktig tid på året 
så är det svårt att bedöma om vattentillgången kan ordnas på ett tillfredsställande 
sätt utan att det påverkar grannarnas vattentillgång på ett negativt sätt även under 
sommarhalvåret.  
 
Därav gjordes ny borrning och prov i juli 2020. Detta påvisade en vattenmängd på 
500 l/tim. 
Enligt miljöenheten kan avlopp lösas i området. De ser dock inte att fler hushåll får 
koppla på sig på den gamla befintliga anläggningen utan då krävs att ett nytt enskilt 
avlopp anläggs för de nya fastigheterna.  

 
Med tanke på det höga bebyggelsetrycket samt stadsarkitektens ord 2006 så borde 
man se över planläggning av området innan ytterligare bebyggelseutveckling sker 
på platsen.  

 
I gällande ÖP från 2002 finns även följande att läsa på sidan 51: ” Vid ny samman-
hållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attrak-
tiva områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där mot-
stående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan”  

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

 
 Lagstöd 
 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Stefan Bergman 
(FÖL) samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked 
då man anser att:  

 det är en naturlig utveckling av området 

 det är lämpligt för bebyggelse 

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

Ordförande konstaterar 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 
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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§ 51 Dnr B 2020-001427 BN 
 
LÖTTORP 3:33 Bygglov för ny- till- och ombyggnad av skola samt riv-
ningslov för tre byggnader, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 att   tacka för informationen om beviljat bygglov på Löttorp 3:33, Åkerboskolan 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om till-, om- och nybyggnad av skola har inkommit till förvaltningen. De 
byggnader som inrymmer matsal/kök och slöjd/hemkunskap samt byggnaden Eken 
rivs. 

 De tillkommande byggnadsdelarna benämns A, B, C, D, K. 
Byggnad A kommer inrymma undervisningslokaler och kapprum samt en länk till 
byggnad B, den blir på 878 m2. 
Byggnad B är den största tillkommande byggnaden på 1881 m2. Den kommer in-
rymma matsal, kök, bibliotek, slöjd, personal m.m. 
Byggnad C kommer inrymma undervisningslokaler samt en länk till byggnad B, den 
blir på 494 m2  
Byggnad D är en om- och tillbyggnad av en befintlig byggnad som ska inrymma fri-
tidsgård och musikrum. 

 Byggnad K är en komplementbyggnad/miljöhus. 
Ett tillgänglighetsdokument har tagits fram för att se till att nybyggnationen uppfyller 
kraven på tillgänglighet enligt gällande lagstiftningar. 
Energiberäkning är framtagen och uppfyller kraven i BBR 29. Entreprenören som 
tagit fram energiberäkningen skriver ” Betyg Silver i Miljöbyggnad manual 3.1 upp-
nås inte.”, men det är inget krav som förvaltningen ställer och är då mer en fråga för 
kommunen som byggherre om de vill uppfylla de kraven. 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed Löttorpsvägen.  
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  

 Förvaltningen har beviljat bygglov på delegation. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §40 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Plankarta, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
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Fasadritning, 2020-12-18 
Fasadritning, 2020-12-18 
Fasadritning, 2020-12-18 
Fasadritning, 2020-12-18 
Fasadritning, 2020-12-18 
Fasadritning, 2020-12-18 
Fasad och planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Sektionsritning, 2020-12-18 
Situationsplan i pdf, 2020-12-18 
Planritning, 2020-12-18 
Information , 2020-12-18 
Karta, 2020-12-18 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 52 Dnr B2020-001363 BN 
 
KOLSTAD 10:97 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 28,5 m² byggnadsarea (28,5 m² 
bruttoarea). 

 Bo Andersson godtas som kontrollansvarig  

 Startbesked beviljas. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd 
behöver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt begär det, 

 Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs.  
 Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (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 an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda kontroll-
planen insänds till Miljö- och byggnadsnämnden. Därefter utfärdas ett slutbesked 
och byggnaden får tas i bruk. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

 Bygglovet får ej utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 
Byggnationen består av en tillbyggnad med uterum 6,78 x 2,9 m = 19,662 m2 samt 
en förlängning av hus på 1,4 x 6,3 = 8,82 m2. Total tillkommande yta blir då 28,5 m2. 
I samband med byggnationen så rivs ett gammalt uterum på 10 m2.  

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 83. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit.  
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 Sökanden har inte kommunicerats förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §41 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-04 
Situationsplan i pdf, 2020-12-04 
Ansökan bygglov, 2020-12-04 
Fasadritning, 2020-12-04 
Kontrollplan, 2020-12-04 
Planritning, 2020-12-04 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljpla-
nens bestämmelser avseende 

 - byggnadsarean 121 m² mot gällande max 100 m², 
 Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse. 
 Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till bevilja att bygglov. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar 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 
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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§ 53 Dnr B2021-000009 BN 
 
SOLBERGATÄKTEN 1:1 Bygglov för ändring av yttre utseende restau-
rang 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för ändring av yttre utseende av restaurang. 
1. Anders Ljungholm godtas som kontrollansvarig (enl BBR) samt Liselotte Jumme 

som sakkunnnig inom kulturvärden(KUL2), 
 Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (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 an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Tekniskt samråd behöver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt 
begär det.  
För att startbesked ska kunna utfärdas ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan BBR och KUL2 
Byggnationen får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnationen i 
bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

 Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för ändring av yttre utseende av restaurang. 

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 316. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit från flera grannfastigheter.  
Ägarna till fastigheten Solbergatäkten 1:10 skriver i sitt yttrande att fler toaletter bör 
byggas till. De har tidigare upplevt problem med att gäster till restaurangen uträttat 
sina behov mot deras staket, på deras tomt och även mot deras hus. 
Ägarna till fastigheten solberga 2:62 skriver i sitt yttrande att man borde tänka på 
ljudnivån på musiken, att den måste reduceras på uteserveringen belägen på bygg-
nadens västra sida.. 
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Ägarna till fastigheten Solberga 2:63 skriver i sitt yttrande att ljudisolerande åtgärder 
borde vidtas på den västra delen av byggnaden. De önskar att musik inte spelas på 
den nya verandan då det skulle bidra till mer störningar från restaurangen. 
Ägarna till fastigheten solberga 2:40 skriver att de under flera år har lämnat syn-
punkter på ljudnivån från restaurangen till Borgholms kommun. De anser att om 
ombyggnad ska ske så ska man även se till att ljudisolera byggnaden bättre, speci-
ellt vid byggnadens västra del och uteservering. De ser också att det helst inte spe-
lar någon musik uppe på soldäcket och vill ha svar på om detta kommer göras. 
Ägarna till fastigheten solbergatäkten 1:5 skriver i sitt yttrande att de motsätter sig 
byggnationen då den kommer ta bort den lilla havsutsikt de har kvar. De skriver 
även att byggnadens kulturhistoriska värden ska beaktas och att tänkt ombyggna-
tion strider emot den byggnadshistoriska utredning som gjordes av Kalmar Läns 
Museum 2011, i den står att byggnaden inte bör förvanskas ytterligare 

 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden hade fram till 
2021-02-17 på sig att inkomma med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §42 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Fasadritning, 2021-01-07 
Planritning, 2021-01-07 
Ansökan, 2021-01-07 
Planritning, 2021-01-07 
Fasadritning, 2021-01-07 
E-post meddelande, 2021-01-14 
Grannehörande, 2021-01-19 
Grannehörande, 2021-01-19 
Remissvar, 2021-01-24 
Remissvar, 2021-01-24 
Remissvar, 2021-01-27 
Remissvar, 2021-01-27 
Remissvar, 2021-01-27 
Remissvar, 2021-02-01 
Remissvar, 2021-02-01 

Bedömning 
Sökt åtgärd strider inte mot plan men kan ha en omgivningspåverkan. Av det skälet 
har grannar hörts. 
Flera av de synpunkter som inkommit till förvaltningen är inget som bedöms i ett 
bygglov utan ligger under miljöbalken som tillsyn inom hälsoskydd.  Förvaltningen 
anser ändå att sökande borde ha en dialog med boende runtomkring om ljudnivåer 
och frågan om var man spelar musik i byggnaden. 
Angående yttrande om att planerad ombyggnation förstör havsutsikten så bedöms 
det inte som en betydande olägenhet för de boende.  
Sökande har tagit in en sakkunnig för kulturvärden vars uppgift är att säkerställa att 
byggnadens kulturhistoriska värden inte förvanskas. De har även haft en löpande 
dialog med Kalmar läns museum. 
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 Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL). 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar 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 
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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§ 54 Dnr B2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen och lägger 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 för redogörelse och genomgång av ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 55 Dnr B 2020-001399 BN 
 
BYRUM 23:1 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för nybyggnad av gäststuga med 49 m² byggnadsarea . 

 Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 och 31 b § plan- och bygglagen (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 pro-
jektet följs.  

 Kontrollansvarig ska anmälas.  
Tekniskt samråd ska genomföras. Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt sam-
råd har hållits och startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt 
samråd. Byggherren ska kontakta plan- och byggenheten för bokning av tid för tek-
niskt samråd. 

 Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
 - Förslag till kontrollplan 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

 Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.  
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. 
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 Tid-
ningar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gäststuga med 49 m² byggnadsarea. 

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 18. 
2020-12-15, tillsamman med bygglovansökan, inkom sökanden med yttrande om 
vald placering. Sökande skriver att sökt placering gjorts i samråd med grannarna, för 
att den nya byggnaden ska skymma så lite som möjligt av deras utsikt. Vidare tar 
placeringen hänsyn till två äldre brunnar som finns på tomten samt infartsvägen.  

 Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).   
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Yttranden med synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten 23:2 skriver i sitt ytt-
rande att den ansökta placeringen har mindre inverkan på deras utsikt mot vattnet 
än vad en placering på mark som inte är punktprickad skulle ha. De menar också att 
de gamla brunnar som skulle behöva fyllas igen om byggnaden istället flyttades ut 
på mark som inte är punktprickad är värda att bevara.  

 Sökanden har inte kommunicerats förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §44 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-01 
Följebrev, 2020-12-15 
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-12-15 
Situationsplan i pdf, 2020-12-15 
Ansökan bygglov, 2020-12-15 
Remissvar, 2021-01-27  

Bedömning 
Förvaltningen anser att den sökta åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (PBL). 

 Förvaltningen anser att avvikelsen inte bedöms som en liten avvikelse. 
Förvaltningen anser att åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och 
bygglagen (PBL). 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till bygg-
lov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Jäv 
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets genomgång eller 
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 
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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§ 56 Dnr B 2020-000914 BN 
 
SOLBERGA 19:18 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   avslå bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 27 m² byggnadsarea samt till-
byggnad av komplementbyggnad med 10 m² (sammanlagt 37 m² bruttoarea) 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av för tillbyggnad av fritidshus med 27 m² 
byggnadsarea samt tillbyggnad av komplementbyggnad med 10 m². 
Sökta åtgärder beviljades bygglov 2018-05-23, beslut SBN 2018-05-23, §126. 
Byggnationen påbörjades inte inom 2 år från det att beslutet vunnit laga kraft, lovet 
har därför upphört att gälla.  
 
Både sökanden och kontrollansvarig för projektet uppger restriktioner till följd av co-
vid-19 som skäl till att byggnationen inte påbörjats i tid.  

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 130. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negati-
va yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. Sökanden skriver 
2021-01-20 att han vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §45 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Ansökan bygglov, 2020-09-15 
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-09-15 
Fasadritning, 2020-09-15 
Planritning, 2020-09-15 
Situationsplan i pdf, 2020-12-22 
E-postmeddelande, 2021-01-20 
E-postmeddelande, 2021-01-27 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

 Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende: 
 - byggnadsarean, sammanlagt 202 m² mot gällande max 100 m², 
 - komplementbyggnaden strider mot plan avseende mark som inte får bebyggas,  

- sedan tidigare strider byggnationerna mot plan då tomten endast får bebyggas 
med en byggnad  
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 Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
 Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD), Marie-Helen Ståhl 
(S) samt Stefan Bergman (FÖL) yrkar för att avslå bygglov för tillbyggnad av fritids-
hus 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar 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 
Beslutet delges sökande 
______________
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§ 57 Dnr B 2020-001187 BN 
 
SOLBERGA 2:13 Bygglov för nybyggnad av materialbod 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för nybyggnad av en materialbod med 10,1 m² byggnadsarea. 

 Kontrollansvarig krävs inte för detta arbete 

 Startbesked beviljas. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd behö-
ver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt begär det, 

 Som kontrollplan gäller att efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet 
utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kontrollplanen utgörs i detta fall av den bi-
fogade blanketten "Begäran om slutbesked". 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 31 b och c §§ plan- och bygglagen 
(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 an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut. 
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda kontroll-
planen/blanketten begäran om slutbesked insänds till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Därefter utfärdas ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

 Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en materialbod med 10,1 m² byggnadsa-
rea. 2016-04-14 förvärvade Solbergavikens samfällighetsförening fastigheten Sol-
berga 2:13, fastigheten består i sin helhet av allmän platsmark 
Samhällsbyggnadsnämnden (nuvarande Miljö- och byggnadsnämnden) beviljade 
2018-04-26 § 98 bygglov för en sjöbod. Sedermera upphävdes bygglovet. Boden är 
uppförd på den aktuella platsen. 

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 114. 
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Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Solberga 2:28 skriver 
i sitt yttrande att man är förvånad över den nya ansökan då det förra bygglovet upp-
hävdes. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 20211-02-11 §46 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-29 
Fasad och planritning, 2020-11-09 
Situationsplan, 2020-11-09 
Ansökan bygglov, 2020-11-02 
Följebrev, 2020-11-09 

Bedömning 
Då marken enligt gällande detaljplan är utlagd som allmän platsmark (park eller 
plantering) finns ingen egentlig byggrätt. 
Enligt 9 kap. 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan 
eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller om-
rådesbestämmelsernas syfte och 
1. avvikelsen är liten, eller 
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Vidare får enligt 9 kap. 31 c § PBL efter det att genomförandetiden för en detaljplan 
har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen, om åtgärden 
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt be-
hov eller ett allmänt intresse, eller 
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. 
Eftersom det är fastighetsägaren (Solbergavikens samfällighetsförening) som söker 
bygglovet är det inte orimligt att man behöver en materialbod för områdets skötsel. 
Med hänvisning till ovanstående skulle åtgärden kunna bedömmas som att den har 
en begränsad omfattning och är nödvändig för områdets skötsel, den tillgodoser för-
eningens gemensamma behov och är ett lämpligt komplement till markens använd-
ningssätt (park och plantering). 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 31 b och c §§ plan- och bygglagen 
(PBL). 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Marie-Helen 
Ståhl (S) yrkar bifall till att bevilja bygglov för nybyggnad av en materialbod. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 
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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 
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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§ 58 Dnr 2020/1174 BN 
 
BÖDA-TORP 4:39 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med 63,9 m² byggnadsarea. 

 Stefan Bergman godtas som kontrollansvarig 

 Startbesked beviljas för tillbyggnad av fritidshus med 15 m² enligt Attefallsreg-
lerna 

 Startbesked beviljas. Tekniskt samråd behöver inte genomföras om sökan-
den/byggherren inte särskilt begär det 

 Arbetsplatsbesök och slutsamråd ska hållas, kontrollansvarig kallar 

 Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs. 
Med hänsyn till att byggnaden ska användas som fritidshus, bedömer Miljö- och 
byggnadsnämnden att färdigställandeskydd inte behövs. 
Med stöd av detaljplanens undantagsbestämmelse uppfyller åtgärden kraven enligt 
9 kap 30 § plan- och bygglagen (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 an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att slutsamråd hålls. 
Därefter utfärdas ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

 Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

 Avgift: Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med 63,9 m² samt tillbyggnad 
av ett fritidshus med 15 m² enligt Attefallsreglerna. 

 Fastigheten ligger inom detaljplan nr 152. 
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Enligt gällande detaljplan finns undantagsmöjlighet för utökad byggrätt för antal hus 
per tomt och byggnadsarean. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Böda-Torp 4:40 skri-
ver i sitt yttrande att 140 m² blir för stort och att 100 m² räcker. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit med 
ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 §47 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Situationsplan i pdf, 2020-10-29 
Reviderad planritning, 2020-11-12 
Ansökan, 2020-10-29 
Fasadritning, 2020-10-29 
Fasadritning, 2020-10-29 

Bedömning 
Den aktuella fastigheten har en areal om 1505 m², vilket är större än flera tomter i 
området. Att bevilja ett bygglov som avser en byggnad om 140 m², vilket ger en ex-
ploateringsgrad för fastigheten som är under 10%, bedöms falla inom syftet med 
undantagsregeln. 
Med stöd av detaljplanens undantagsbestämmelse uppfyller åtgärden kraven enligt 
9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL). 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Jäv 
Stefan Bergman anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller 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 
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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§ 59 Dnr B 2021-000264 BN 
 
BN 2021/264 GRANKULLA 14:9 (14:1) Överklagan av fastighetsbildning, 
information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut i 

ärendet.  

Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet i Kalmar har delgivit en underrättelse om underrättelse om avslutad 
förrättning 2021-02-16, ärendenummer H20827. Förrättningen har avslutats 16 
februari utan sammanträde.  

Under förutsättning att beslutet inte blir överklagat, kommer resultatet av förrätt-
ningen att registreras i fastighetsregistret. Detta sker tidigast den 22 mars 2021.  

Förvaltningen motsätter sig beslutet och ser att miljö- och byggnadsnämnden ger 
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Underrättelse om förrättning, Lantmäteriet, 2021-02-16 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och ber förvaltningen 
bereda ärendet till miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskott den 11/3 2021 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskott 
______________
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§ 60 Dnr - BN 
 
Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
 Gudesjö 3:11, diskussion 

 Gödselbrunn, utmed V136, Källa. Diskussion. Frågor angående gödselbrunnen 
hänvisas till Länsstyrelsen, Kalmar 

 Miljö- och byggnadsnämnden kommer att genomföra en utbildning där PBL mö-
te Miljöbalken.  

 Ansökningsblankett på hemsidan innehåller en bugg. Miljö- och byggnadsnämn-
den ber förvaltningen rätta till buggen.  

 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den sjätte (6/5) maj behöver flyttas. 
Beslut: Mötet flyttas till den sjunde (7/5) kl 09:00. Nämndsekreteraren ändrar och 
kallar till mötet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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