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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 61 Godkännande av kallelse och dagordning    

§ 62 Val av justeringsdatum och justeringsperson    

§ 63 Anmälan om jäv    

§ 64 BN 2021/71 Månadsuppföljning februari, information    

§ 65 BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift februari 
månad, information 

   

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

§ 67 BN 2021/71 Budgetberedning 2022, information    

§ 68 BN 2021/72 Statistik byggenheten, information    

§ 69 Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, 
meddelande 

   

§ 70 Redovisning av delegationsbeslut, redovisning    

§ 71 BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information    

§ 72 STRANDBO 1, AFRIKA 2,Planprogram för hotelländamål 2019/679   

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

§ 74 BN 2021/73 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms 
kommun, yttrande till Länsstyrelsen 

   

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

   

§ 76 BN 2021/73 Årlig rapport om informationssäkerhets- och 
personuppgiftsincidenter för 2020, information 

   

§ 77 BN 2021/73 Byggenhetens projekt "Digitalisering av 
verksamhetssystem", information 

   

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

   

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

   

§ 80 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande 
(grävning/tilljämning) av markområde 

2021/113   

§ 81 BN 2021/1 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för 
campingverksamhet, information 

   

§ 82 BORGHOLM 11:1 Myndighetsförfrågan fastighetsbildning 
Lantmäteriet, begäran om samråd 

2021/141   

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

2021/118   
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

2020/1067   

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

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

2021/49   

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

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

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

2021/110   

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

2020/1358   

§ 91 BN 2021/73 Paddelbanor, diskussion och beslutstagande    

§ 92 Övriga frågor och information    
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 61   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 61 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 62   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 62 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

ersättare väljs Marcel van Luijn (M). Justeringsdatum: 2021-03-30 kl 13:00. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 63   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 63 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

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

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

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

Dagens sammanträde 
Till dagens möte anmäler Stefan Bergman (FÖL) jäv till §85 och §86. 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 64 Dnr B 2021-00071 BN 
 
BN 2021/71 Månadsuppföljning februari, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka 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 februari en negativ budgetavvikel-
se om -4,9 tkr. Prognosen för året är en budget i balans. 

Förvaltningsberättelse 

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 -4,9 tkr relate-
rat till högre kostnader för arvoden. Prognosen är att budgeten hålls. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 
Efter februari uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -4,9 tkr. Detta 
härleds till högre kostnader för arvoden. 
Några punkter från verksamheterna: 

 Intäkter i februari för byggenheten är något under budgeterad nivå. Enheten har 
högre kostnader för perioden i och med implementering av nya system. 

 Planenheten uppvisar ett underskott då fakturor för handelstriangeln har krediteras 
under perioden, nya fakturor har också skickats. 

 Miljöenheten uppvisar ett underskott för perioden. Underskottet beror på att enheten 
ännu inte fakturerat avgifter för exv. livsmedel och hälsoskydd. Detta sker främst 
under perioden mars till maj.  

 Samtliga rekryteringar är gjorda inom miljö och bygg och personalen kommer påbör-
ja sina tjänster under första delen av 2021. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 64   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Analys av årsprognos 
För 2021 förväntas nämnden uppvisa en budget i balans. 
Prognosen från verksamheterna är: 

 Prognosen är att budgeten hålls för byggenheten, förutsatt att ärendeingången är i 
den nivå som den varit. Bostadsanpassningen förväntas ha en budget i balans. Pro-
gnosen har försämrats sedan föregående månad på grund av att en vikarietjänst be-
räknas förlängas. Dock beräknas högre intäkter täcka den kostnaden. 

 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. 
 Ekonomisk sammanställning 

 
 
 Åtgärder och konsekvensanalys 
 Inga åtgärder planeras för året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Månadsuppföljning, 2021-03-09 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 65 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift februari månad, in-
formation 

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

Ärendebeskrivning 
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär  
en reducerad avgift för kunden var för februari månad 6, totalt  
intäktsbortfall om 21,4 tkr, vilket är 4 % av den totala intäktssumman för månaden. 
Jämfört med samma period förra året har antalet ärenden sjunkit från 15 med en 
total summa på 83,4 tkr (17% av intäkterna). 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder: 

 

Diagrammet visar hur intäktsbortfallet utvecklas månadsvis och jämförs med 2020 
års värden. 
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 65   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

I tabellen redovisas antal reducerade ärenden per månad, total summa samt hur 
många procent av totala intäkterna för månaden som beloppet motsvarar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 66 Dnr B 2020-000002 BN 
 
BN 2020/2 Bokslut 2020, miljö- och byggnadsnämden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   tacka för informationen och lägga dem 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 året 2020 en positiv budgetavvikelse om 
+59 tkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 

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

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Ekonomisk sammanställning 

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

Kommunens verksamheter 

Detta avsnitt fokuserar på kommunens verksamheter. Här redovisas avtalstrohet, 
ekonomisk analys och prognos. De åtgärder som vidtagits eller kommer vidtagas 
för att nå en budget i balans redovisas också här. 

Miljö- och byggnadsnämnden i korthet 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- 
och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar 
för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland 
många kommunala verksamheter. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Analys av verksamheten 

Miljö- och byggnadsnämnd 

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

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

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

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

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

•Stor ärendeökning av bygglov, förhandsbesked och karta. 

Nämndens mål 

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

Perspektiv: Medborgare 

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

Nämndens mål: Medborgarens väg in ska vara enkel och tydlig 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

 

Nämndens mål: Öka förutsättningarna för helt digital ärendehantering 

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

 

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

Nämndens mål: Realistiska och aktuella tillsynsplaner 
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Nämndens mål: Ett professionellt bemötande med hög servicenivå ska prägla 
nämndens arbete 

 

Miljöenhetens tre verksamheter har fått rankingen 70 (miljö- och hälsoskydd), 75 
(servering) och 79 (livsmedel). Vidare är enhetens aktiviteter kopplade till målet 
genomförda. 

 

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

Nämndens mål: Beslutade handläggningstider överskrids inte 

 

 

Nämndens mål: Stärka arbetet med att uppdatera och digitalisera detaljplaner 

 

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

 

Perspektiv: Hållbarhet 

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

Tillsynsarbetet leder till positiva förändringar i företagens arbetssätt 

15
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 66   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

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

 

Ekonomisk analys 

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

Ekonomisk sammanställning 

 

Inga åtgärder har under året behövt göras.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §53 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-08 
Årsbokslut 2020, 2021-02-08 

Bedömning 
Förväntad utveckling 

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

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

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

Tjänst för tillsyn kommer att tillsättas på byggenheten under inledningen av år 
2021. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Borgholms kommun 
______________
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 67 Dnr B2021-000071 BN 
 
BN 2021/71 Budgetberedning 2022, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden uppdrag att 

få budgetansvar för miljö- och byggenheten från och med 2022 

Ärendebeskrivning 

 

Beslutsunderlag 
Prioriteringsunderlag 2022, 2021-03-12 

Bedömning 
Genom att flytta budgetansvaret till nämnden blir beslutsvägarna kortare och 
nämnden kan agera snabbare vid behov. Detta är endast en verksamhetsövergång 
där budget för miljö- och byggenhet, bostadsanpassning samt budget för att köpa 
administrativ tjänst från kommunstyrelsen flyttas över. 

Konsekvensanalys 
Öka tydligheten och lägga ansvaret för myndighetsutövningen till den nämnd som 
har ansvaret. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information.  

Nämnden diskuterar hur man kan få tillbaka budgetansvaret för miljö- och byggen-
heten. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-16 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Nämnden sammanfat-
tar informationen med att det är nästan 50% ökning av bygglov och 100% ökning av 
anmälan om man jämför med föregående år. Det är en indikator om vad som kom-
ma ska.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 69 Dnr - BN 
 
Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande 

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 70 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). 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 71 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information 

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

att  en uppdaterad planprio skickas ut med kallelsen framöver. 

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 information i ärendet.  

Nämnden ser gärna att en uppdaterad planprio går ut med kallelsen framöver. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till planavdelningen 
______________
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§ 72 Dnr B 2019-000679 BN 
 
STRANDBO 1, AFRIKA 2,Planprogram för hotelländamål 

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

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

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetskott, 2021-03-11 § 55 
Samrådsredogörelse upprättad 2021-02-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-05 

Bedömning 
Det inre hamnområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Borg-
holm-Köpingsvik som utvecklingsområde för verksamheter. Strand hotells önskemål 
om att utveckla sin byggnad österut på befintlig parkering ligger i linje med de tan-
karna. På fastigheten Afrika 2 finns inga tydligt utpekade visioner i FÖP:en men för-
slaget i planprogrammet är en utveckling i form av bostäder vilket knyter an till en 
redan befintlig struktur i området.  
De synpunkter som inkommit under samrådet av planprogrammet visar att det finns 
många komplexa frågor att ta ställning till och noga utreda om platsen ska kunna ut-
vecklas. Anpassning till klimatförändringar, dagvattenhantering och kulturmiljön är 
bara några av flera tunga frågor. Det bör också lyftas att de insatser som behövs för 
att kunna säkerställa ovan nämnda frågor i just detta område kan bli stora till följd av 
platsbrist, låglänta och redan hårdgjorda markytor samt ett starkt kulturmiljövärde. 
Utkomsten av en detaljplaneutredning skulle mycket väl kunna landa i att det kostar 
mer än det smakar att utveckla platsen.  
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Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 
Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att 
godkänna samrådsredogörelsen och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en de-
taljplan där möjligheterna för hotelländamål utreds. 

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

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 73 Dnr B 2021-000151 BN 
 
Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning, uppdatering 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna den uppdaterade delegationsordningen för miljö- och byggnads-

nämnden. 

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

Generella bestämmelser för delegation gällande miljö- och byggnadsnämnden. 

Allmänt 

Delegation innebär rätten att fatta beslut i annans ställe.  

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

Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan 
nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för viss 
grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende. Delegaten kan 
lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets        be-
skaffenhet 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 
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till nämnden. Beslut som fattas på grund avvidaredelegation ska anmälas till       
förvaltningschefen som i sin tur ska anmäla besluten vidare till nämnden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §54 
Tjänstekrivelse, 2021-03-08 
Delegationsordning, förslag på uppdatering, 2021-03-08 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen 
______________
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§ 74 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms kom-
mun, yttrande till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  förtydliga rutinerna kring bedömning av personer med betydande inflytande 

(PBI) och kunskapsprovet. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har i uppdrag att utöva tillsyn inom länet över efterlevnaden av be-
stämmelserna i alkohollagen respektive lagen om tobak och liknande produkter. 
Det anges i 9 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) och i 7 kap. 2§ lagen om tobak 
och liknande produkter (2018:2088). Tillsynen enligt alkohollagen kan omfatta 
bland annat kommunens utredningar och beslut om serveringstillstånd, åtgärder 
och ingripanden samt tillsynen över servering av alkoholdrycker och detaljhandel 
med folköl. Tillsynen enligt lagen om tobak och andra produkter kan omfatta bland 
annat kommunens tillståndsgivning samt tillsyn av varningstexter på tobaksvaror, 
marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen samt handel med to-
baksvaror. Tillsynen kan även omfatta rökfria miljöer och lokaler. Till grund för till-
synen ligger även Länsstyrelsens löpande genomgång av kommunens beslut om 
serveringstillstånd och uppgifter som kommunen har lämnat till Folkhälsomyndig-
hetens årliga Länsrapport.  

Länsstyrelsen har valt ut och granskat fem ärenden för serveringstillstånd och tre 
ärenden för tobaksförsäljningstillstånd mellan perioden 1 januari 2019 till och med 
november 2020 i Borgholms kommun.  

Länsstyrelsen har riktat kritik mot Miljö- och byggnadsnämnden i ett ärende då 
nämnden enligt Länsstyrelsen brustit i lämplighetsbedömningen enligt 8 kap 12 § 
alkohollagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-15 
Länsstyrelsens beslut, dnr 705-5859-2020, 2021-03-11 

Bedömning 
I ärendet som Länsstyrelsen vill ha ett yttrande från nämnden har två personer ge-
nomgått miljöenhetens prövning om personlig lämplighet och ekonomisk skötsam-
het (PBI: person av betydande inflytande i verksamheten). Ingen av dessa har ge-
nomgått kunskapsprovet utan personen som utförde kunskapsprovet i bolagets 
räkning var den ansvariga på plats. Denna person har inte bedömts som PBI. Det 
finns omständigheter i ärendet som gjorde att utfallet blev som det blev.  
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För att händelsen inte ska upprepas har handläggarna förtydligat sina rutiner och 
det är endast någon som sitter med i bolaget som bedöms som PBI som ska utföra 
kunskapsprovet. En platschef eller liknande kan utföra kunskapsprovet men då 
med fullmakt från bolaget att personen i fråga har rätt till att företräda bolaget i 
denna process och personen ska bedömas som en PBI av handläggarna. 

Konsekvensanalys 
Med ändringar enligt ovan anser miljö- och byggnadsnämnden att man 
kommer till rätta med den kritik som Länsstyrelsen framfört. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att förtydliga ruti-
nerna kring bedömning av personer med betydande inflytande (PBI) och kunskaps-
prov och med dessa ändringar anse att man har kommit till rätta med den framförda 
kritiken från Länsstyrelsen.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  att lägga rapporten till handlingarna som sammanfattar det som hänt under 

det gångna året och pekar på saker som behöver arbetas vidare med under 
kommande år. 

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

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

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

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

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

Information och rådgivning 

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

1.Lagring av information och behörighetsstyrning. 

2.Skriftliga rutiner för personuppgiftshantering. 

3.Säkerhet och konsekvensbedömningar. 

Dessutom har dataskyddsombudet svarat på frågor och gett specifika rekommen-
dationer löpande under året. 

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

Dataskyddsombudet vill också påminna om att det finns möjlighet boka in för olika 
utbildningsinsatser gällande dataskyddet.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §52 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 

Bedömning 
Kontroll 

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

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

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

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

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

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

Personuppgiftsincidenter 

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

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

Kommande år 

Dataskyddsombudets arbete 

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

Vad behöver göras i kommunen? 

Med tanke på vad DSO lagt märke till i organisationen och vad som hänt i vår om-
värld så lämnar DSO följande förslag på vad som behöver göras när det gäller 
dataskyddsarbetet i kommunen under 2021. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Konsekvensanalys 
Händelser i omvärlden 
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Under början av året lämnade Storbritannien EU. Under en övergångsperiod 
fram till utgången av 2020 var Storbritannien fortfarande bunden vid gällande 
EU-lagstiftning, inbegripet GDPR. Därefter har en överenskommelse träffats 
om att Storbritannien fram till och med den 30 juni 2021 ska fortsätta att be-
traktas som del av EU när det gäller hantering av personuppgifter. Om inga 
andra beslut fattas kommer Storbritannien att räknas som tredje land däref-
ter.   

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till DSO, Mörbylånga kommun  
Beslutet skickas till dataskyddssamordnare, Borgholms kommun 
______________
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§ 76 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Årlig rapport om informationssäkerhets- och personupp-
giftsincidenter för 2020, information 

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

Ärendebeskrivning 
I enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ska alla incidenter som inträffat 
redovisas till personuppgiftsansvarig/ansvarig nämnd minst årligen.  

Beslutsunderlag 
Rapport om personuppgiftsincidenter 2020, 2021-03-16. 

Rapport om informationssäkerhets- och IT-incidenter 2020, 2021-03-16. 

Bedömning 
Personuppgiftsincidenten 2020.447 och samtliga informationssäkerhetsincidenter 
är av övergripande karaktär och faller därför under kommunstyrelsens ansvarsom-
råde. 

Personuppgiftsincidenterna med handlings-id KS 2020.1965 och KS 2020.2675 
hör till utbildningsförvaltningen. 

Incidenten med handlings-id KS 2021.2 hör till miljö- och byggnadsnämnden.  

Socialnämnden hade inga rapporterade personuppgiftsincidenter 2020. 

Inget av det inträffade kräver någon åtgärd.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till dataskyddssamordnare, Borgholms kommun 
______________
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§ 77 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Byggenhetens projekt "Digitalisering av verksamhetssy-
stem", information 

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

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden informeras om byggenhetens projekt ”digitalisering av 
verksamhetssystem” ByggR.  
 
Byggenheten beslutade under slutet av 2020 att uppdatera verksamhetssystemet 
ByggR med förbättrade digitala processer vilket säkerställer en rättssäker hante-
ring av ärenden både av administratörer och handläggare.  

Bedömning 
Efter uppdatering gör ByggR det möjligt till en effektivare och en rättsäkerbygg-
lovsprocess samt gör det enkelt att koppla e-post, befintliga digitala dokument och 
andra filer som inskannade handlingar och ritningar till ett ärende. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för visning av programvaran av systemansvarig samt redogörelse 
och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen och bygglovchefen 
______________
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§ 78 Dnr 2020-001817 BN 
 
BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4, BJÄRBY 22:1 Ansökan om strandskydds-
dispens 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ge ett positivt beslut till ett tillfälligt strandskyddsdispens under 5 år i väntan 

på en detaljplan. 

att    bevilja tillfällig strandskyddsdispens då man anser att platsen redan är i an-
språkstagen samt  

att  nämnden bedömer att det har varit en campingliknande verksamhet sedan 
70-talet. Då området saknar hemfridszon kommer det ej att påverka allmän-
hetens tillgång till strandområdet. 

att  verksamheten ska ta ansvar för de sopor som uppstår i verksamheten  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun mottog 2020-11-02 en ansökan om dispens från Strand-
skyddslagen. Ansökan är undertecknad av ordförande för Runstens bygdeförening 
(832000-5005)  

 
I undantagsfall kan dispens från strandskyddslagen meddelas för campingverk-
samhet. I synnerhet om campingverksamheten varit långvarig och pågått sedan in-
nan strandskyddslagen inträdde. Detta meddelas i en vägledande dom från Miljö-
domstolen (Växjö tingsrätt. Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-09-20. Mål nr: M 
1365-13 och M 1546-13.). I domen konstaterar rätten följande: Strandskyddsdis-
pens kan beviljas för verksamheter som pågått under lång tid och om myndighe-
terna i praktiken behandlat campingen som en pågående verksamhet genom att 
bevilja bygglov och annat vars syfte är att möjliggöra campingverksamheten. Vida-
re skriver rätten att proportionalitetsprincipen medför att dispens från strandskydds-
lagen kan beviljas om effekten av dispensen har liten eller ingen avhållande inver-
kan på den allemansrättsliga tillgängligheten till platsen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetutskott, 2021-03-11 §56 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-16 
Ansökan om dispens från strandskydd, 2020-11-02 

 Inkomna handlingar från Runsten Bygdegårdsförening 
Situationsplan, 2020-11-02 

Bedömning 
Laghänvisning 
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7 kap, Miljöbalken 

Konsekvensanalys 
Övriga upplysningar 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL), Joel Schäfer (S) 
samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar för bifall till ett tillfälligt strandskyddsdispens under 
5 år i väntan på en detaljplan.  

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall att till ett tillfälligt strandskyddsdispens under 5 år i 
väntan på en detaljplan men med ett tillägg: 
* verksamheten tar ansvar för de sopor som uppstår i verksamheten 

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

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

Beslut skickas till 
Beslutet meddelas sökande Runstens bygdeförening 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen, Kalmar 
______________
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§ 79 Dnr 2020-001435 BN 

BN 2020/1435 XX Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Växjö 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att vidhålla tidigare beslut i ärendet. Nämnden bedömer att byggnad nr 1 har 
ändrat användningssätt och därmed kräver åtgärden dispens från strand-
skyddet. 

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

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 §211: 

att   med stöd av 26 kap, 7 kap, 2 kap 1-3 § § och 9 kap. 7 § Miljöbalken (MB 
1998:808), förelägga XX och XX. 
att   i efterhand söka dispens för uppfört bostadshus på XX, byggnad nr. 1. 
att   redovisa användningssätt för byggnad nr. 2 
att   redovisa användningssätt för byggnad nr. 3 
att   förbjuda utsläpp av spillvatten från byggnader på fastigheten, byggnad nr 1 och 
2. Förbudet ska gälla från och med det datum fastighetsägarna tagit del av be-
slutet. 
att   söka tillstånd för anläggande av ny avloppsanläggning samt för indragning av 
vatten och avlopp till byggnader hos miljöenheten. Spillvattnet ska klara dagens re-
ningskrav på utsläpp. 
att   redogöra för var spillvattnet släpps ut i mark idag. 
att   i ett framtida beslut för åtgärder på fastigheten avser nämnden att avgränsa 
tomtplatsen till att endast gälla fastighetens gräns (7 kap 18b §). 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §57 
Mark- och miljö-domstolen, aktbilaga 10, mål nr M 800-21, föreläggande 2021-03-02 
Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att vidhålla tidigare beslut i ärendet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun av för-
enklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och när 
du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-delgiv-
ning. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Mark- och miljö-domstolen, Växjö Tingsrätt. 
______________
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§ 80 Dnr B 2021-000113 BN 

BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande (grävning/till-
jämning) av markområde 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att    bevilja ansökan om dispens från strandskydd för: 

 Grävning och borttagande av jord samt utfyllnad av det uppgrävda området på
fastigheten

 Nedtagning av träd i aktuellt område samt närområde
Beslutet gäller med följande villkor:

 Området runt byggnaderna (nya stugbyn) skall vara tillgängligt för allmänheten
och får inte privatiseras, med t.ex. uppställning av bilar, trädgårdsmöbler, anlag-
da gångar, blomkrukor, anläggning av rabatter mm.

 Kapelluddens camping ska i samråd med kommunen plantera ett antal nya träd i
området i stället för de som har tagits ner efter tidigare kommunicering om före-
läggande, 2020-11-20.

 Endast den yta av marken som byggnaderna i nya stugbyn fysiskt upptar får
ianspråktas för byggnation eller privatiseras.

Giltighetstid 

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år el-
ler inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h 
§ miljöbalken). Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som
då råder.

För platsen gäller: 

 generellt och utvidgat strandskydd

 riksintresse enligt 4 kap. MB, friluftsliv och obruten kust

 riksintresse enligt 3 kap. MB kulturmiljön

 utpekat område i FÖP för Borgholm- Köpingsvik, ”Kuststräcka, värde för natur,
kultur, rekreation, friluftsliv, turism, kyrkogård och camping”. Bostadsnära natur
och grönområde.

Övriga upplysningar 
Beslutet befriar inte från skyldigheter enligt miljöbalkens andra paragrafer eller an-
nan lagstiftning. Sökanden ska kontakta Länsstyrelsen om åtgärden innebär vatten-
verksamhet (11 kap. miljöbalken). Stenmurar är enligt 7 kap 11 § skyddade i och 
med biotopskyddet. Området närmast stenmuren är också skyddat. Ingrepp i bio-
topskyddat område kräver dispens från Länsstyrelsen. 
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Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedel-
bart avbrytas enligt bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Den som leder 
arbetet ska snarast anmäla till Länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.  
Byggenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Tax-
an är timbaserad och är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun. Ak-
tuell taxa hittar du på vår hemsida. Avgiften betalas mot faktura. 
Avgift: Avgift för beslutet kommer att bli 3 860 SEK. Fakturan skickas efter miljö- och 
byggnadsnämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om strandskyddsdispens 2021-01-
19. Som särskilt skäl har angivits att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt väl avskild plats
från strandområde.
Ansökan avser dispens för grävning, borttagande av jord samt utfyllning med jord, 
anläggande av gräsmatta samt nedtagning av träd. 
Ett klagomål inkom till nämnden om att ett större område inom Kapelluddens famil-
jecamping höll på att grävas upp samt att ett flertal träd höll på att tas ned inom 
samma område. En inspektion på platsen visade att så var fallet. För åtgärderna har 
ingen dispens sökts eller beviljats.  
I samband med att uppförande av nya stugbyn på Kapelludden, har området grävts 
ut samt att ett flertal träd har tagits ner. Området är tillgängligt för allmänheten och 
det uppgrävda området bestod av trädbärande naturmark (mestadels tall). Dåvaran-
de Samhällsbyggnadsnämnd beslutade 2018-10-25 att lämna strandskyddsdispens 
för uppförandet av 16 campingstugor på Kapelluddens Camping, Borgholm 11:1. 
Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade därefter, 2018-11-30, att pröva dispensen. In-
om ramen för överprövning har länsstyrelsen möjlighet att göra de ändringar i dis-
pensbeslutet som behövs för att de ska finnas förutsättningar för dispens 
(prop.2008/09:119 sid.116.). Länsstyrelsen ändrade därför beslutet och lade till föl-
jande villkor;  

 endast den yta av marken som byggnaderna fysiskt upptar får ianspråktas för
byggnationen och ska överensstämma med bifogade ritningar, bilaga 1. I övrigt
ska samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 25 oktober 2018, § 214 gälla.

Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-02-11 § 32 
Bilaga , 2021-01-19 
E-post meddelande, 2021-01-19
Karta, 2021-01-19
Karta, 2021-01-19
Ansökan, 2021-01-19

Bedömning 
Lagstöd 

43



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 80   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Enligt 7 kap. miljöbalken 13 § gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vat-
tendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag 

(2009:532). Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett områ-
de med  

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlin-
jen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det 
enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från 
strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. 

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte 

1.nya byggnader uppföras, 

2.byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3.grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anlägg-
ningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller  

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag 
(2009:532). 

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dis-
pens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser  

1.redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften, 

2.genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3.behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och beho-
vet inte kan tillgodoses utanför området, 

4.behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ge-
nomföras utanför området, 

5.behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, eller 

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

18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfat-
ta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller an-
läggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast 
strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anlägg-
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ningarnas funktion.  I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får 
tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Lag 
(2009:532). 

26 § Dispens enligt någon av bestämmelserna i 7, 9–11, 18 a– 18 e, 20 och 22 §§ 
från förbud eller andra föreskrifter som meddelats med stöd av detta kapitel får ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte. Lag (2009:532). 

Motivering 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns ett särskilt skäl från förbud en-
ligt 7 kap 15 § miljöbalken i fråga om dispens från strandskyddet då åtgärderna har 
utförts i samband med anläggande av en ny stugby. Det är viktigt att området runt 
de nya byggnaderna inte privatiseras. 

Konsekvensanalys 
Konsekvenser av ett positivt beslut 

Ett positiv beslut innebär att Kapelluddens camping får dispens i efterhand 
för redan utförda åtgärder som grävning, schaktning, utfyllnad av uppgrävt 
område samt nedtagning av träd. Ett positivt beslut går dock emot länsstyrel-
sens beslut om att endast den yta som byggnaden upptar får tas i anspråk 
för tidigare sökt åtgärd. Nämnden har tidigare bedömt att området är ian-
språktaget. Villkor för beslutet kan läka åtgärder som har utförts utan dispens 
från strandskyddet om inte mer mark tas i anspråk än de planerade byggna-
dernas yta upptar. 

Konsekvenser av ett negativt beslut 

Ett negativt beslut innebär inte att områdets ursprung kan repareras. Om vill-
koren ändras eller tas bort innebär det att mer mark får tas i anspråk som ska 
vara allemansrättsligt tillgängligt. Åtgärden skulle då inte vara förenlig med 
strandskyddets båda syften samt innebära negativt påverkan. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Marcel van Lu-
ijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja ansökan om dispens från 
strandskydd. 

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

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning. 
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Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökanden, Kapelludden AB, Sandgatan 27, 387 31 Borgholm 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se  
______________
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§ 81 Dnr B 2021-000001 BN 

BN 2021/1 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för campingverk-
samhet, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 
En ansökan om dispens för campingverksamhet inkom till miljö- och byggnads-
nämnden den 30 december 2020. Ansökan avser en etablerad campingverksamhet 
förhållandevis centralt belägen strax norr om stadskärnan i Borgholm. 

Bygglovchefen informerar miljö- och byggnadsnämnden att ärendet kommer att be-
redas och handläggas av en annan kommun.  

Beslutsunderlag 
Ansökan, 2020-12-30 
Karta, översikt Kapelludden, 2020-12-30 
Karta, översikt Kapelludden, 2021-03-17 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen 
______________
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§ 82 Dnr B 2021-000141 BN 

BORGHOLM 11:1 Myndighetsförfrågan fastighetsbildning Lantmäteriet, 
begäran om samråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att lämna följande yttrande på Lantmäteriets begäran om samråd angående av-

styckningar på Sjöstugeudden och dess stöd i översiktsplanen (ÖP) och för-
djupad översiktsplan (FÖP).  

I Översiktsplan 2002 framgår att Sjöstugeområdet är ett mindre, kommunägt skogs-
område väster om Blå Rör. Mark inom området har upplåtits till ett 20-tal stu-
gor genom bostadsarrende. Kommunens intentioner med området är att be-
fintliga fritidshus på sikt skall avlägsnas så att området blir tillgängligt för tu-
rismen och det rörliga friluftslivet. 

I fördjupad översiktsplan för Borgholm Köpingsvik 2018 har frågan utretts vidare och 
för en del av Sjöstugeområdet ersätts ställningstagandena i ÖP2002 med att 
befintliga stugor kan vara kvar, se gula ytor i kartan nedan. I FÖP2018 fram-
går att det inom gula ytor gäller att befintliga byggnader bedöms ha stöd i 
FÖP och att de kan vara kvar och även att de ska kunna styckas av. I dessa 
gula områ-den ersätter FÖP2018 de tidigare ställningstaganden som gjorts i 
ÖP2002. 

Följande stugor bedöms enligt förfrågan om avstyckning överensstämma med 
FÖP2018: 

H20469, H20705, H20463, H20504, H20255, H20572:1, H20572:3, H20472, 
H20165, H191190, H201183, H2069 

För övriga stugor, belägna inom utpekat grönområde i FÖP2018, kvarstår bedöm-
ningen från ÖP2002 att området ska bli tillgängligt för turismen och det rörli-
ga friluftslivet. De stugor som är belägna inom markerat grönområde riskerar 
på sikt att översvämmas vid högvattensituationer till följd av stigande havsni-
våer enligt den riskanalys som genomfördes i samband med fördjupningsar-
betet.  

Följande stugor bedöms enligt förfrågan inte överensstämma med ÖP2002 och 
FÖP2018: 

H20510, H20673, H20763 
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Karta över markanvändning i fördjupad översiktsplan Borgholm- Köpingsvik  

Ärendebeskrivning 
Lantmäteriet inkom med begäran om samråd avseende avstyckning från Borgholm 
11:1, 2021-02-03. Ärendenummer -H191190 m.fl. 

 
 Lantmäterimyndigheten begär samråd med Borgholms Kommun, 
 samhällsbyggnadsnämnden om rubricerad åtgärd med beaktande av 
 planvillkoren i 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen (FBL). 
 
 Från Borgholm 11:1 önskas avstyckning av 15 bebyggda 
 arrendetomter. Lantmäteriet måste enligt 3 kap. 3 § FBL beakta att 
 fastighetsbildning inom område som inte omfattas av detaljplan inte 
 får ske om åtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga 
 användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig 
 planläggning av området.  
  

Lantmäteriet behöver därför veta att åtgärden inte strider mot 3 kap. 3 § FBL 
med hänsyn till de ställningstaganden som framgår i översiktsplan och för-
djupad översiktsplan för området. 
 
Svar önskas senast 2021-03-05. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 
Översiktsplan 2002 
Fördjupad översiktsplan Borgholm – Köpingsvik 2018 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förslag till yttrande enligt förvaltningens för-
slag.  

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

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges Lantmäteriet 
______________
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§ 83 Dnr B 2021-000118 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  lämna negativt beslut om förhandsbesked. Vidare bebyggelse bör prövas i en 
detaljplan på grund av högt bebyggelsetryck och nära till Borgholm stad.  

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

Upplysningar 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

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

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

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

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

2021-02-04 skickades en begära om yttrande till sökande där det beskrevs att för-
valtningen avsåg att föreslå nämnden att avslå ansökan. 
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2021-02-08 inkom ett yttrande från sökande där han framför att han vid telefonsam-
tal med förvaltningen hade fått något positivare svar. Han framför bland annat att det 
nya området vid Kolstad kyrkgata också har tagit jordbruksmark ur produktion. 

2021-02-26 inkom en ändrad ansökan med bara ett nytt hus på platsen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §59 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Karta, 2021-02-26 
Yttrande, 2021-02-26 
Meddelanden, 2021-02-26 
Meddelanden, 2021-02-08 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-29 
Karta, 2021-01-29 

Bedömning 
Lagstöd 

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

Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med  

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

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

Motivering 

Förslaget innebär att jordbruksmark tas ur produktion vilket strider mot hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 kap. MB. 
 
Förvaltningen finner att det råder stor efterfrågan på tomtmark och det finns motstå-
ende intressen i området kan detaljplan behövas. 
 
Den ändrade ansökan som bara omfattar ett nytt hus på platsen påverkar inte för-
valtningens bedömningen om markens lämplighet för det avsedda ändamålet. 
 
Förvaltningen anser att åtgärden därmed inte uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL 
och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB. 
 

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras av förvaltningen att den sökta 
åtgärden inte kan tillåtas. 
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Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD), Marcel van Luijn 
(M) samt Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att lämna negativt beslut om för-
handsbesked då vidare bebyggelse bör prövas  med detaljplan på grund av högt 
bebyggelsetryck och nära till Borgholm stad.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar ett beslut.  
______________
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§ 84 Dnr B 2020-0001067 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att meddela negativt förhandsbesked. 

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

Upplysningar 

Avgift: faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det 
krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller ar-
betsplatsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

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

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

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

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

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

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

Område N3 övergår i område N2 vid den planerade bebyggelsen. Område N2 om-
fattas enligt den fördjupade översiktsplanen av stora värden. Delar av området om-
fattas av riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Det avgränsade natur-
området omgärdas av flera olika naturtyper och landskapskaraktärer. Områdets 
viktigaste funktion är att bidra till att samspelet mellan landskapet, de gamla går-
darna, deras odlingsmark och de öppna vyerna och den karga alvarsmarken be-
hålls. Det är viktigt att landskapet fortsättningsvis hålls öppet. 

Det allmänna intresset som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen, att utveckla 
området till ett värdefullt rekreationsområde, väger tyngre än det enskilda intresset 
av att exploatera för ny bebyggelse. 

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

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

Miljö- och byggnadsnämndens besiktningsgrupp var på plats 2021-03-22. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §60 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-04 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-12 
Karta, 2020-10-12 
Situationsplan i pdf, 2020-11-12 
Yttrande, 2021-02-17 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

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

Yrkade 
Tomas Zander (C) yrkar för att meddela negativt förhandsbesked. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande med information om hur man överklagar ett beslut. 
______________
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§ 85 Dnr B 2020-000820 BN 

BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighe-
ten Bläsinge 1:1, skifte 5. 
Beslutet gäller med följande villkor: 
• byggnader ska placeras inom 45 meter från fastighetsgräns mot Bläsinge
1:18.
• byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea
om 200 m².
att 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 Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.  Området karak-
teriseras av aktivt jordbruk med djurhållning. 
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten. 
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv. 
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. 
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De hotade arterna, skogsalm och ask, finns i den östra delen av fastigheten, där 
inga träd behöver tas ner. 
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §61 
Tjänsteskrivelse, 2021-02-11 
Ansökan förhandsbesked, 2020-08-26 
Karta, 2020-11-09 

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

 Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med  
 detaljplan, om åtgärden 
    1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
    2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

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

 Motivering 
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyllda.  
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap MB. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Yrkandee 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt förhandsbesked.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Jäv 
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller be-
slut.  
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Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning. 

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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§ 86 Dnr B 2021-000049 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus. Då det är 

högt bebyggelsetryck bör det hanteras i en detaljplan. 

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

Avgift: faktura skickas senare Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs 
fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplats-
besök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus. 

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

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

Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

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

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

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

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

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

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

Miljö- och byggnadsnämndens besiktningsgrupp var på plats 2021-03-22. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 221-03-11 §62 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-05 
Remissvar, 2021-01-25 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 
Situationsplan i pdf, 2021-01-14 
Meddelanden, 2021-02-15 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

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

Motivering 

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

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

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Torbjörn Nils-
son (SD) yrkar på ett negativt förhandsbesked, då bebyggelsetrycket är så högt, bör 
det hanteras i en detaljplan.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Jäv 
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller vid 
beslutet.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande med information om hur man överklagar ett beslut   
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter, Ranstad 7:4 och Gudse-
sjö 2:2.                                                                                                              Ett 
meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannarr 
______________________
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§ 87 Dnr B 2020-000660 BN 

MARSJÖ 7:11 Bygglov för ändrad användning av lada 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att   bevilja bygglov för ändrad användning av lada till bed and breakfast samt re-
staurang. 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 
1. Bo Andersson godtas som kontrollansvarig
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 ska genomföras 
Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta 
bygglovsenheten för bokning av tid för tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan
- Brandskyddsbeskrivning

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut. 

Förutom generell lagstiftning kan följande krav gälla: 

- Tillstånd att inrätta eller ändra avloppsanordning. Tillstånd ansöks hos miljöen-
heten, miljö- och byggnadsnämnden.

- Registrering av livsmedelsanläggning, detta görs hos miljöenheten, miljö- och
byggnadsnämnden.

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 tid-
ningar. 
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Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

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

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

Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vattennät 

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

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

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

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

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

- De har för avsikt att ta upp en dialog med vägföreningen, som även de är med-
lemmar i, angående det ökade slitage det kan bli på vägen av verksamheten.  

- De har inga reservationer eller synpunkter om grannes jordbruksverksamhet då 
detta är en del av den miljö och stämning som vi vill erbjuda och vår målsättning är 
att bevara gårdsidyllen och bidra till att bibehålla en levande by. 

Sökande har efter synpunkter om parkeringen från nämndens arbestutskott revide-
rat situationsplanen och ändrat parkeringen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-03-11 §63 
Information , 2020-12-21 
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Situationsplan i pdf, 2020-03-16 
Planritning, 2020-10-02 
Planritning, 2020-10-02 
Bilaga , 2020-09-30 
Ansökan bygglov, 2020-07-09 
Meddelanden, 2021-02-26 
Remissvar, 2021-01-25 
Remissvar, 2021-01-25 
Remissvar, 2021-01-22 
Yttrande, 2021-01-22 

Bedömning 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Den ansökta åt-
gärden passar bra in i bebyggelseområdet. Sökande har bemött inkomna synpunk-
ter och har reviderat placeringen av parkeringen. Förvaltningen anser att sökande 
därmed tillmötesgått grannars önskemål och att åtgärden kan beviljas. 

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

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

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Tomas Zan-
der (C) yrkar bifall till bygglov. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.   

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar, ägarna till Marsjö 4:18, Marsjö 4:19 samt Östra Vässby 3:2 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 88 Dnr B 2020-000302 BN 

PALETTEN 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att    bevilja bygglov med startbesked för tillbyggnad av ett uterum om 25 m² bygg-
nadsarea. 
Bygglovet bedöms som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b§ plan- och bygglagen. 

Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren an-
svar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller 
beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig 
att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 

Tekniskt samråd behöver ej genomföras om inte sökande särskilt begär så. 

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

Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikestidningar, även om det inte fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga kraft 
sker det på egen risk. 

Avgift. Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus med ett uterum om 25 m² 
byggnadsarea. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 281. 
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Sista dag 
att inkomma med eventuella yttranden är den 17 mars. 
Sökanden har kommunicerats bedömning per telefon förvaltningens förslag till ne-
gativt beslut per telefon den 23 februari. Sökanden har 2021-02-25 inkommit med 
yttrande sökanden framför att de vill få ärendet prövat i befintligt skick. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §64 
Fasadritning, 2020-03-30 
Fasadritning, 2021-02-08 
Planritning, 2021-02-08 
Situationsplan i pdf, 2021-02-08 
Ansökan, 2021-02-08 
Fasadritning, 2021-02-08 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M),Marie-Helen Ståhl (S) 
samt Stefan Bergman (FÖL) yrkarbifall att bevilja bygglov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande inklusive med  blankett för slutbesked 
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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§ 89 Dnr 2021/110 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt torn och tre teknikbodar á 

3,9 m². 
1. Richard Larsson godtas som kontrollansvarig
2. Startbesked beviljas. Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd behö-

ver inte genomföras om sökanden/byggherren inte särskilt begär det
3. Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs
Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Anläggningen får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas anläggningen 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 anläggningen 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. 

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. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 89   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ärendebeskrivning 
 

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

                         N 6333354                        E 177795 

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

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

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

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

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

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

Försvarsmakten, Trafikverket och Kalmar Öland airport har inte svarat. 

Inga negativa yttranden har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §65 
Förslag till kontrollplan, 2021-02-15 
Ansökan bygglov, 2021-01-26 
Karta, 2021-01-26 
Fotografi, 2021-01-26 
Detaljritning, 2021-01-26 
Detaljritning, 2021-01-26 
Situationsplan i pdf, 2021-01-26 
Meddelanden, 2021-02-15 
Riktlinjer för etablering av elektroniska kommunikationsanläggningar inom Borg-
holms kommun, KF 2019-11-26 §187 

Bedömning 
Tornet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett allmänt intresse 
att telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset överväger det enskilda 
intresset att bevara platsen obebyggd i detta fall.  

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov. 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-03-25 89   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökanden  
Beslutet kungörs genom annons i ortspressen och på kommunens anslagstavla  
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  
Beslutet delges ägarna till fastigheterna enligt sändlista 

 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-03-25 91 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 91 Dnr 2020/1358 BN 

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

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

att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera om det går att flytta masten eller 
samlokalisera.  

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

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

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

Förvaltningen har varit i kontakt med sökande om att flytta masten, om möjligt sam-
lokalisera. Sökanden kommer i så fall att komma in med ny ansökan och nya under-
lag vilket medför att man ånyo måste gå ut och höra grannar.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för informationen i ärendet. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-03-25 91 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 91 Dnr B 2021-000073 BN 

BN 2021/73 Paddelbanor, diskussion och beslutstagande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att man måste söka bygglov för att anlägga paddelbanor från och med idag, 

med hänvisning till Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplat-
ser. Bedömningen är då att paddelbanor har en omgivelsepåverkan, därmed 
blir paddelbanor bygglovpliktiga i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
I Borgholms kommun har man insett att det byggs många paddelbanor och dessa 
orsakar emellanåt någon form av buller.  

Enligt en dom från Nacka Tingsrätt 2019 är inte paddelbanor bygglovpliktiga. Na-
turvårdsverket publicerade 2020-09-23 vägledning om buller från idrottsplatser där 
man kan tolka att paddelbanor är bygglovspliktiga. Boverket ger förnärvarande inte 
någon vägledning i hur man hanterar paddelbanor. 

Beslutsunderlag 
Boverkets utredning ”Buller från idrotttsplaser” , rapport 2020:22 
Naturvårdsverket ” Vägledning om buller från idrottsplatser”, 2020-09-23 
Dom Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr P-1203-19, P1208-19 

Bedömning 
Naturvårdsverket skriver i sin vägledning om buller från idrottsplatser: ” Ljudnivån 
från idrottsplatser är varierande men kan orsaka återkommande störningar för när-
boende av sådan grad och varaktighet att de är att betrakta som en olägenhet en-
ligt miljöbalken.” 

Yrkande 
Joel Schäfer (S) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Bergman 
(FÖL) yrkar bifall för att det i Borgholms kommun kräver bygglov för att anlägga 
paddelbanor. 

Dagens sammanträde 
Ordförande redogör för ärendet. Diskussion. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-03-25 92 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 92 Dnr - BN 

Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
 Bygglovschefen informerar nämnden om att Metria har lagt ner sitt kontor i

Kalmar.

 Bygglovschefen informerar nämnden om att hemsidan kommer att vara uppda-
terad  inför sommarsäsongen.

 Nämnden diskuterar med miljöchef angående handläggning av enskilda av-
lopp.

 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott i maj flyttas till den 5/5 kl 10:00.
Nämndsekreteraren ordnar det praktiska och bjuder in ledamöter och handläg-
gare.

Beslut skickas till 
- 
______________

73


	Protokoll förstasida
	Godkännande av kallelse och dagordning
	Beslut MBN 2021-03-25
Godkännande av kallelse och dagordning

	Val av justeringsdatum och justeringsperson
	Beslut MBN 2021-03-25
Val av justeringsdatum och justeringsperson

	Anmälan om jäv
	Beslut MBN 2021-03-25
Anmälan om jäv

	BN 2021/71 Månadsuppföljning februari, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/71 Månadsuppföljning februari, information
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift februari månad, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift februari månad, information
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BN 2020/2 Bokslut 2020, miljö- och byggnadsnämden 
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2020/2 Bokslut 2020, miljö- och byggnadsnämden 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	BN 2021/71 Budgetberedning 2022, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/71 Budgetberedning 2022, information
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/72 Statistik byggenheten, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/72 Statistik byggenheten, information
	Sida 1
	Sida 2


	Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande
	Beslut MBN 2021-03-25
Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande

	Redovisning av delegationsbeslut, redovisning
	Beslut MBN 2021-03-25
Redovisning av delegationsbeslut, redovisning

	BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information

	STRANDBO 1, AFRIKA 2,Planprogram för hotelländamål
	Beslut MBN 2021-03-25
STRANDBO 1, AFRIKA 2,Planprogram för hotelländamål
	Sida 1
	Sida 2


	Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning, uppdatering 
	Beslut MBN 2021-03-25
Miljö- och byggnadsnämnden delegationsordning, uppdatering 
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/73 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms kommun, yttrande till Länsstyrelsen
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i Borgholms kommun, yttrande till Länsstyrelsen
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/73 Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Dataskyddsombudets rapport 2020 för Borgholms kommun, information
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	BN 2021/73 Årlig rapport om informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter för 2020, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Årlig rapport om informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter för 2020, information

	BN 2021/73 Byggenhetens projekt "Digitalisering av verksamhetssystem", information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Byggenhetens projekt "Digitalisering av verksamhetssystem", information

	BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4, BJÄRBY 22:1 Ansökan om strandskyddsdispens
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4, BJÄRBY 22:1 Ansökan om strandskyddsdispens
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2020/1435 XX Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Växjö
	Beslut MBN 2021-03-25 
BN 2020/1435 XX Yttrande till Mark- och miljödomstolen, Växjö
	Sida 1
	Sida 2


	BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande (grävning/tilljämning) av markområde
	Beslut MBN 2021-03-25
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande (grävning/tilljämning) av markområde
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	BN 2021/1 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för campingverksamhet, information
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/1 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för campingverksamhet, information 

	BORGHOLM 11:1 Myndighetsförfrågan fastighetsbildning Lantmäteriet, begäran om samråd
	Beslut MBN 2021-03-25
BORGHOLM 11:1 Myndighetsförfrågan fastighetsbildning Lantmäteriet, begäran om samråd
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	KOLSTAD 40:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, permanentboende 
	Beslut MBN 2021-03-25
KOLSTAD 40:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, permanentboende 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BÖDA-TORP 10:15. Förhandsbesked för nybyggnad  av fyra fritidshus 
	Beslut MBN 2021-03-25
BÖDA-TORP 10:15. Förhandsbesked för nybyggnad  av fyra fritidshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Beslut MBN 2021-03-25
BLÄSINGE 1:1 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	RANSTAD 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus/ Avstyckning tre tomter
	Beslut MBN 2021-03-25
RANSTAD 7:1 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus/ Avstyckning tre tomter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	MARSJÖ 7:11 Bygglov för ändrad användning av lada
	Beslut MBN 2021-03-25
MARSJÖ 7:11 Bygglov för ändrad användning av lada
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	PALETTEN 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Beslut MBN 2021-03-25
PALETTEN 1 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2


	LINDBY 1:12 Bygglov för nybyggnad av torn och tillhörande teknikbodar
	Beslut MBN 2021-03-25
LINDBY 1:12 Bygglov för nybyggnad av torn och tillhörande teknikbodar
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m, information 
	Beslut MBN 2021-03-25
BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m, information 

	BN 2021/73 Paddelbanor, diskussion och beslutstagande
	Beslut MBN 2021-03-25
BN 2021/73 Paddelbanor, diskussion och beslutstagande

	Övriga frågor och information
	Beslut MBN 2021-03-25
Övriga frågor och information


