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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 68

§ 69

§ 70

§ 71

§ 72

§ 73 2020/1319 

§ 74 2020/442 

§ 75 2021/192 

§ 76 2021/199 

§ 77 2020/575 

§ 78 2021/279 

§ 79 2020/1386 

§ 80 2020/1375 

§ 81 2021/263 

§ 82 2021/244 

§ 83 2020/1059 

§ 84 2021/220 

§ 85 2020/830 

§ 86 2020/1183 

§ 87 2020/505 

§ 88

Innehållsförteckning: 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justeringsdatum och justeringsperson 

Anmälan om jäv 

BN 2019/791 BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan ny 

BN 2019/123 LEGENÄS 1:39 Planprogram ny, detaljplan för 
bostadsändamål 

HUNDERUM 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

SOLBERGA 3:83 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

PERSNÄS 10:1 Bygglov för nybyggnad av teletorn och tre 
teknikbodar 

STORA RÖR 2:1 Bygglov för nybyggnad av nätstation 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad 

RÖRSBERG 1:74 Bygglov för tillbyggnad av carport 

RANSTAD 7:5 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

BORGEHAGE 1:64, Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
permanentboende 

LOFTA 2:9 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

KÄLLA 3:1 Bygglov för anläggning parkeringsplats klass 2 

BÖDA KRONOPARAK  2:93, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus fritidsboende 

BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för anläggning 
parkeringsplats 

KOLSTAD 3:29 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

SVEA 2 Bygglov för nybyggnad av garage/förråd 

BN Övriga frågor och information 
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-08 68   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 68 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

vederbörande ordning och godkänner den. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-08 69   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 69 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Tomas Zander (C), 2021-04-

12 kl 13:00.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 2021-04-08 70   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 70 Dnr - BN 
- 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 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 
Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-08 71   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 71 Dnr B 2019-000791 BN 
 
BN 2019/791 BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan ny 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna detaljplanen med tillhörande 

granskningsutlåtande och handlingar och skickar planen vidare till kommun-
fullmäktige för beslut om antagande. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i an-
slutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge 
byggnation av 80 platser fördelat på 8 avdelningar om 10 lägenheter vardera. 

Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner 
och tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kultur-
värden, möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom om-
rådets östra sida och centrala delar och GC- väg längs Åkerhagsvägen samt sä-
kerställa ytor för dagvattenhantering. 

Justeringar sedan granskning: 

- Under rubriken naturvärden har avsnitt om träd utvecklats till följd av samråd en-
ligt miljöbalken 12 kap. 6§.  

- Avsnitt om Silverviol har kompletterats med information om kommande invente-
ring och tillvägagångssätt vid eventuell förekomst av Silverviol.   

- Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om ledningsrätter och 
servitut.   

Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett utökat 
förfarande då det omarbetade planförslaget inte är förenligt med kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik (FÖP). I fördjupningen av 
översiktsplanen pekas planområdet ut som område för park/naturvärden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Plankarta, 2021-04-01  
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 2021-04-01  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-11  
Granskningsutlåtande, 2021-03-25  
Bilagor: Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad, 2016-11-30 
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-08 71   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Bedömning 
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en 
nybyggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. Vårdplatser för 
särskilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet finns även identifi-
erade natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär påverkan på dessa 
värden, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i planhandlingarna. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att godkänna detaljplanen med tillhörande gransk-
ningsutlåtande och handlingar och skickar planen vidare till kommunfullmäktige för 
beslut om antagande. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, ett bifallsyrkande.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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 2021-04-08 72   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 72 Dnr B 2019-000123 BN 
 
BN 2019/123 LEGENÄS 1:39 Planprogram ny, detaljplan för bostadsän-
damål 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden godkänna samrådsredogörelsen och 

ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan där möjligheterna för bo-
stadsändamål utreds, för fastigheten Legenäs 1:39 och för kommunens an-
gränsande mark. 

Ärendebeskrivning 
Positivt planbesked gavs 2013-01-23. Sökande avser att bebygga fastigheten Le-
genäs 1:39 med omkring 20 stycken enbostadshus. Det finns även ett intresse från 
kommunens sida om att utforska möjligheterna för en eventuell exploatering av 
kommunalägd mark som angränsar söderut. 

Användningen ”bostäder” ställer krav på markens lämplighet. Ett planprogram togs 
fram för att studera förutsättningarna för bostadsbebyggelse. Området utgörs av 
alvar- och betesmark och angränsar mot befintliga detaljplaner men fastigheten 
Legenäs 1:39 och den kommunalägda marken omfattas inte av någon detaljplan. 
Beslut om samråd för planprogrammet gavs 2020-03-26 och planprogrammet var 
ute för samråd mellan 1 april till 24 april 2020. Totalt inkom 17 yttranden, sju från 
statliga myndigheter och remissinstanser och 10 från privata fastighetsägare. De 
viktigaste synpunkterna som lyftes rörde frågor gällande vilken påverkan tillkom-
mande bebyggelse kan ha på natur- och kulturvärden, med avseende på att områ-
det utgörs av alvarmark, är placerat intill ett byggnadsminne och även ingår i riksin-
tresse för Ölands stenkust. Yttrandena lyfte även frågor gällande vikten av att ge-
nomföra åtgärder för dagvattenhanteringen och även gällande vilken påverkan det 
intilliggande flygfältet kan komma att ha på tillkommande bebyggelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-31  
Samrådsredogörelse, 2021-03-31  

Bedömning 
I gällande översiktsplan för Borgholms kommun finns inga närmare rekommenda-
tioner för hur bebyggelseutvecklingen ska ske inom tätorten Sandvik, men det be-
skrivs som en tillgång. Det beskrivs även att tillkommande bebyggelse så långt 
som möjligt bör anpassas till den befintliga miljön vad gäller placering, utformning 
och färgsättning. Det finns ett behov av mark för nya bostäder i lämpliga lägen i 
Borgholms kommun, att planlägga för bostadstomter i området möjliggör därmed 
en positiv utveckling av Sandvik och kommunen.  
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Synpunkterna som framkommit i yttrandena visar att det finns utmaningar och frå-
gor som behöver utredas och tas ställning till vid detaljplanearbetet. En utveckling 
av området kan medföra ett flertal konsekvenser främst gällande påverkan på na-
tur- och kulturmiljö, vilket bör beaktas i detaljplanearbetet. Länsstyrelsen framhåller 
vikten av att utreda dagvattenfrågan för hela det tilltänkta exploateringsområdet, då 
det finns en utmaning i att området består av ett tunt jordlager och berg i dagen. 
Flygfältets roll är också en fråga som behöver utredas, med avseende på vilken 
påverkan det kan ha på och av tillkommande bebyggelse och vilka riktlinjer som 
gäller vid byggnation intill flygfältet. Vidare är det viktigt att i ett tidigt skede genom-
föra en Naturvärdesinventering för att utreda förekomsten av skyddsvärda arter in-
om området.  

Kommunen behöver även göra ett ställningstagande gällande planområdets av-
gränsning. Det kan vara av betydelse att avgränsa planområdets omfattning i norra 
delen, för att ta hänsyn till upplevelsen av Sandvik och byggnadsminnet Sandviks 
kvarn. Samtidigt kan det vara lämpligt att utöka omfattningen av planområdet för 
kommunalägd mark och utreda möjligt antal tomter. 

Sammantaget görs bedömningen att det finns förutsättning för att påbörja en de-
taljplaneprocess och pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse. Detaljpla-
nen ska utföras med utökat standardförfarande. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till att god-
känna samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en detalj-
plan där möjligheterna för bostadsändamål utreds, för fastigheten Legenäs 1:39 och 
för kommunens angränsande mark. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för en bra och tydliggörande information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnasnämnden 
______________
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§ 73 Dnr B 2020-001319 BN 
 
HUNDERUM 3:1 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för ny-

byggnad av ett bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 

- placering av ny bebyggelse ska göras med hänsyn till befintligt bebyggelse-
mönster för att behålla kulturmiljön med ett samlat gårdscentra  

- utformning av nya byggnader ska göras med hänsyn till befintliga byggnader för 
att passa in i den kulturmiljö som gårdscentrat utgör 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av gårdsmiljöer med höga kulturmiljövärden. Dessa omgärdas av skog och 
vissa öppna fält. Marken för planerad bebyggelse är idag klassad som åkermark. 

Miljöavdelningen har i preliminärt yttrande anfört att de varit ute på platsen och kollat 
både befintlig anläggning samt markförhållanden och bedömt att enskilt avlopp 
kommer gå att ordna. Officiellt yttrande från miljöenheten är ej insänt till byggenhe-
ten men ska finnas till nämndens möte. 

Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov. 

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

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Brunns- och borrprotokoll 2012, 2021-03-09 
Situationsplan i pdf, 2020-11-24 
Ansökan förhandsbesked, 2020-11-24 

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

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

Motivering 

Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 pkt i Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt 2 kap 6 § tredje stycket PBL ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas.  

Befintlig bebyggelse på platsen idag är två fastigheter med två äldre gårdscentra 
med kulturmiljö värden som är värda att vårda och bevara. 

Förvaltningen anser dock att förhandsbesked kan beviljas med villkor att hänsyn ska 
tas till kultmiljövärdena på platsen. Åkermarken som tas i anspråk för byggnation är 
så liten att den ej kan brukas på ett effektivt sätt i dagens jordbruksverksamhet. Åt-
gärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen.  

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

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

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till 
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus med 
tillhörande komplementbyggnader. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 74 Dnr B 2020-000442 BN 
 
BÖDA-TORP 12:2 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för ny-

byggnad av fem bostadshus. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området karak-
teriseras av betesmark och skog. Fastigheten gränsar i väster mot ett område med 
fossil åkermark. 

Fastigheten gränsar i öster mot – primär och sekundär skyddszon för vattenskydds-
område på kanalen.  

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund.  

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

Området omfattades av strandskydd från kanalen men detta har upphävts av Läns-
styrelsen. 

Enligt länsstyrelsens beslut har naturvärdena på platsen utvärderats och ej ansetts 
ha höga skyddsvärden på platsen för planerad byggnation. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, de har till 2021-04-07 på sig att in-
komma med synpunkter. Inga yttranden med synpunkter har inkommit till dags da-
tum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Beslut Länsstyrelsen, Kalmar län, 2021-03-11 
Karta, 2021-03-11 
Ansökan förhandsbesked, 2020-05-06 

Bedömning 
Lagstöd 

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

Åtgärden utgör i sig inte en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta 
finns i översiktsplanen.  

Större delen av området är idag obebyggt med bara enstaka byggnader söder om 
fastigheten åtgärden planeras på. Ny bebyggelse kommer ej kopplas ihop med be-
fintlig men kan ändå anses bli en komplettering till befintlig bebyggelse på platsen. 
Förhandsbeskedet villkoras för att det i området ska bli en enhetlig bebyggelse mot-
svarande befintlig bebyggelse i byggnadsarea och på så vis komplettera den. 

Kommunalt vatten och avlopp finns uppe vid Kärrslundgatan som kan dras fram till 
de nya fastigheterna. 

Strandskyddet är upphävt vid kanalen och skyddsvärd natur och arter har invente-
rats under den processen. 

Om markingrepp planeras i samband med de planerade åtgärderna kommer särskilt 
tillstånd att krävas av länsstyrelsen om detta påverkar fornlämningsområdet eller 
några fornlämningar uppdagas under grävning. 

Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap MB. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem bo-
stadshus. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 75 Dnr B 2021-000192 BN 
 
SOLBERGA 3:83 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad av fri-
tidshus med 46 m² byggnadsarea (46 m² bruttoarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 114. 
Hela garaget ska rivas för att frigöra byggrätt på fastigheten då den redan idag 
överskrider gällande plan då byggnadsarean på fastigheten är 140 m². Genom att 
riva garaget så blir total bebyggd yta på fastigheten 100 m² innan nybyggnation och 
146 m2 efter byggnation. 
Bygglov finns för mindre tillbyggnad på 20 m2 från 2009 som godkändes. Sökande 
har sökt för tillbyggnad även 2007, 2018 och 2020 men dessa upphävdes/avslogs. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. Sökanden vidhåller 
sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Fasadritning, 2021-02-24 
Fasadritning, 2021-02-24 
Fasadritning, 2021-02-24 
Fasadritning, 2021-02-24 
Planritning, 2021-02-24 
Planritning, 2021-02-24 
Sektionsritning, 2021-02-24 
Situationsplan i pdf, 2021-02-24 
Ansökan, 2021-02-12 

Bedömning 
Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b 
§ plan- och bygglagen (PBL). 
Förvaltningen anser vidare att den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens 
syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende 

- mark som inte får bebyggas, då tillbyggnad till en liten del placeras på prick-
mark. 

- byggnadsarean BYA 146 m² mot gällande max 100 m². 
 

14



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-04-08 75   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Förvaltningen anser att avvikelsen angående byggnadsarea inte bedöms som en li-
ten avvikelse. Placering delvis på prickmark är så liten del så den kan godtas som 
en liten avvikelse. Men sammantaget bedöms avvikelserna av förvaltningen att det 
inte är en liten avvikelse. 
Även om det i planbestämmelserna finns en undantagsregel som säger att: ”Beträf-
fande tomtplats med hänsyn till tomtplatsens storlek, befintlig bebyggelse eller andra 
omständigheter prövas lämplig för utökad byggnadsrätt, kan undantag från antal 
byggnader och byggrätt i angivna föreskrifter medgivas”, bedömer inte förvaltningen 
att undantagsregeln är tillämplig i detta ärende, då den syftar till utökad byggrätt då 
tomterna är avsevärt större än genomsnittet i området. Fastigheten i det aktuella 
ärendet är, för området, av genomsnittlig storlek.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt bygglov, med hänvisning till ti-
digare nämnders beslut.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 76 Dnr B 2021-000199 BN 
 
PERSNÄS 10:1 Bygglov för nybyggnad av teletorn och tre teknikbodar 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av ett 60 
meter högt torn och en teknikbod 5,3 m². 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 60 meter högt torn med tillhörande tre 
teknikbodar om 5 m². med koordinater enligt SWEREF 99 16 30: N: 63 27 906  
E: 17 72 03 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området ka-
rakteriseras av en skogsdunge omgärdat av åker och ängsmark. 

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Källa-Persnäs odlings- och 
kustbygder). Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för 
hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv. 

Strandskyddsdispens krävs ej för åtgärden 

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter inventerade i området. 

Ansökan har remitterats till Trafikverket, Luftfartsverket och Försvarsmakten. 

2021-03-04 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickdes grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev.  
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Persnäs 2:5 skriver i sitt ytt-
rande att vägen ej är lämpad för tyngre fordon och behöver förstärkas. De undrar 
även hur man tänkt försörja tornet med el. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden för information. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-30 
Förslag till kontrollplan, 2021-02-17 
Karta, 2021-02-15 
Information , 2021-02-15 
Information , 2021-02-15 
Situationsplan i pdf, 2021-02-15 
Ansökan, 2021-02-15 
Karta, 2021-02-15  
Riktlinjer för etablering av antenner och master, KF 2019-11-26 §187 
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Bedömning 
Tornet placeras långt ifrån bebyggelse så det anses ej påverka omgivningen nämn-
värt. Det kommer dock ses lång väg på grund av sin höjd. 

Tornet tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett allmänt intresse att 
telekommunikationen fungerar, det allmänna intresset överväger det enskilda intres-
set att bevara platsen obebyggd i detta fall. 
 
Åtgärden uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
______________
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§ 77 Dnr B 2020-000575 BN 
 
STORA RÖR 2:1 Bygglov för nybyggnad av nätstation 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av nät-
station med 6 m² byggnadsarea. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av nätstation 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 123. 
Bygglov beviljades på delegation 2020-09-15 efter grannehörande av rågrannar. 
Beslutet överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen i beslut daterat 2020-10-
23. Detta då de ansåg att fler berörda sakägare skulle höras i ärendet. 
Förslag på alternativ placering inlämnades av ägaren till fastigheten Rälla 1:110. 
Sökande har varit ute på platsen och bedömt att alternativa placeringar ej är ge-
nomförbara och inkommit med ett yttrande om detta daterat 2021-02-04. I detta ytt-
rande skriver de att nuvarande placering är mest lämplig då den tar minst plats av 
parkområdet, det fungerar ur ett elektriskt nätberäkningsperspektiv. 
2021-02-20 kungjordes ansökan på kommunens anslagstavla och genom annons i 
Ölandsbladet, samtidigt skickades grannehörande ut till närliggande fastigheter via 
brev.  
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Torpvägens samfällighetsförening genom 
ägarna till fastigheterna Rälla 1:111 och Rälla 1:110 skriver i sitt yttrande att de har 
synpunkter på placeringen både utifrån den ledningsdragning det kommer medföra 
men även för att det kommer upplevas påträngande av berörda fastighetsägare. 
Inkomna yttranden har inte kommunicerats med sökanden då de redan yttrat sig 
över varför de vill gå vidare med vald placering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Yttrande, 2021-03-11 
Yttrande, 2021-02-04 
Situationsplan i pdf, 2020-07-27 
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-06-08 
Ansökan bygglov, 2020-06-08 
Kontrollplansförslag, 2020-06-08 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 
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- placering på mark som är satt som park/plantering i detaljplanen 
Men då nätstationen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och det är ett all-
mänt intresse att elförsörjningen fungerar, så kan avvikelsen bedömas som en liten 
avvikelse. Det allmänna intresset överväger det enskilda intresset att bevara platsen 
obebyggd i detta fall. 

Konsekvensanalys 
En konsekvens av att inte bevilja bygglovet skulle kunna vara framtida problem 
med elförsörjningen på platsen i takt med att människor skaffar mer krävande elut-
rustning och elbilar. 

Yrkande 
 Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 78 Dnr B 2021-000279 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta om att ta ut en byggsanktions-

avgift av ägarna till fastigheten XX.

Ärendebeskrivning 
Byggenheten har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 
ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-
en.  
Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 
och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 
Byggenheten har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig.  
Ett yttrande har inkommit 2021-03-15. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-03-02 
Meddelanden, 2021-03-15 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall att ta ut  ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till 
fastigheten. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse av ärendet. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 79 Dnr B 2020-001386 BN 
 
RÖRSBERG 1:74 Bygglov för tillbyggnad av carport 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för tillbyggnad av carport 
med 10,14 m² byggnadsarea (10,14 m² öppenarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av carport. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 46. Enligt gällande detaljplan får bygg-
nads yta uppgå till maximalt 120 m² och den totala byggnadsytan per tomtplats får 
uppgå till maximalt 1/5 av tomtens area. Denna fastighet uppgår till 700 m², 
1/5=140 m². 
Den befintliga byggnadsytan uppgår idag till 184 m². 
Sökande har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-03-09 inkom 
sökande med ändring av sin ansökan. Sökande avser plocka bort skärmtaket som 
nu binder samman huvudbyggnaden och befintlig carport/förråd. Skärmtaket ersätts 
med en pergola. Sökande påpekar också att på flera av byggnaderna i bebyggel-
segruppen har den ursprungliga pergolan ersatts med skärmtak och att deras fas-
tighet har den minsta konstruktionen.  
Efter att skärmtaket plockas bort kommer huvudbyggnaden uppgå till 120 m² och 
carport/förråd skulle med tillbyggnaden uppgå till 60,12 m². 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Till dagens 
möte har inga negativa yttranden inkommit.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-03-30 
Planritning, 2021-03-09 
Situationsplan i pdf, 2021-03-09 
Fotografi, 2021-03-04 
Fasadritning, 2021-02-02 
Fasadritning, 2021-02-02 
Ansökan bygglov, 2020-12-10 
Begäran om  yttrande, 2021-02-19 
Meddelanden, 2021-03-09 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

- Den totala byggnadsarean 180,12 m² mot gällande max 140 m², 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
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Konsekvensanalys 
Viss rättelse uppnås genom att skärmtaket plockas bort och ytan för enskild bygg-
nad skulle då falla inom detaljplanens bestämmelser om maximalt 120 m² per 
byggnad. Om detta bygglov beviljas bör startbeskedet villkoras med att skärmtaket 
tas bort. Ett beviljat bygglov som strider mot detaljplanens bestämmelser utarmar 
dock syftet med detaljplanen. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till avslå bygglov för tillbyggnad av carport med 10,14 
m² byggnadsarea (10,14 m² öppenarea).  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 80 Dnr B 2020-001375 BN 
 
RANSTAD 7:5 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av bo-

stadshus med 101 m² byggnadsarea samt gäststuga/garage 99 m². 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bostadshus om 101 m² med en nockhöjd 
på 5,4 m samt gäststuga med dubbelgarage om 99 m² med en nockhöjd på 6,05 
m, på en idag obebyggd fastighet.  

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse grän-
sande till detaljplan 131. För de närliggande fastigheterna inom detaljplanen med-
ger planbestämmelserna en huvudbyggnad samt ett uthus. Där får den maximala 
sammanlagda byggnadsytan får uppgå till 160 m² varav uthus får uppta högst 40 
m². Fastigheterna i de närliggande kvarteren domineras av huvudbyggnader i ett 
plan om ca 60-120 m² med tillhörande mindre komplementbyggnader. 

För gränsande fastighet Ranstad 7:3 beviljades 2021-02-26 bygglov för en huvud-
byggnad om 75 m² i ett plan med en nockhöjd på 4,4 m. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har vid dagens datum inkommit. 

Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 
till dagens möte inte inkommit med något yttrande. 

Beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av hus för bostadsändamål bevil-
jades 2017-08-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Planritning, 2021-03-08 
Ansökan bygglov, 2020-12-09 
Planritning, 2021-03-08 
Sektionsritning, 2021-03-08 
Situationsplan i pdf, 2021-03-08 
Teknisk beskrivning, 2021-03-08 
Ansökan, 2021-03-08 
Brandskyddsbeskrivning, 2021-03-08 
Fasadritning, 2021-03-08 
Fasadritning, 2021-03-08 
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Bedömning 
Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 pkt i Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

I det närliggande bebyggelseområdet är fastigheterna bebyggda med en huvud-
byggnad samt tillhörande mindre komplementbyggnader.  

Den sökta åtgärdens volym avseende komplementbyggnaden avviker avsevärt från 
befintligt bebyggelsemönster. Förvaltningens bedömning är att sökt åtgärd inte tar 
hänsyn till landskapsbilden och inte kan ses som ett varsamt tillägg till den bebyg-
gelse som finns på platsen idag. 

  Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 6 § i Plan- och bygglagen (PBL) 

Konsekvensanalys 
En bebyggelse av denna volym skulle väsentligt förändra platsens karaktär och ba-
na väg för framtida byggnation av samma storlek. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar avslag för bygglov med hänvisning till att den sökta åtgär-
dens volym avseende komplementbyggnaden avviker avsevärt från befintligt be-
byggelsemönster. De bestämmelser som gäller för det intilliggande detaljplanelagda 
området bör vara riktlinje även för de tre nya tomterna. 

Bedömningen är att den sökta åtgärden inte tar hänsyn till landskapsbilden och inte 
kan ses som ett varsamt tillägg till den bebyggelse som finns på platsen idag med 
hänsyn till en god helhetsverkan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 81 Dnr B 2021-000263 BN 
 
BORGEHAGE 1:64, Bygglov för nybyggnad av bostadshus permanent-
boende 

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

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Övre bygatan i Borgehage. Området karakteriseras av 
låg bebyggelse av malmkaraktär. 

Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 

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

Området ingår i länets natur- och kulturvårdsplan (Räpplinge socken)  

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett bostadshus samt ett garage. Parallellt 
med detta ärende handläggs en anmälan om rivning av befintlig huvudbyggnad.  

Det bostadshus ansökan avser är i två plan och har en byggnadsarea om 128 m². 
Den östra fasaden mot gatan har en byggnadshöjd om 5 m. Då byggnaden place-
ras i en slänt blir byggnadshöjden mot väster 6,7 m. Sökt åtgärd har en fasad med 
liggande träpanel behandlad med järnvitriol och tak i tegel.  

Garaget ansökan avser har en byggnadsarea om 34,5 m² och en byggnadshöjd 
2,3m. Fasad i trä som målas med röd slamfärg.  

Befintlig huvudbyggnad är en mindre parstuga av okänd ålder, den finns dock ut-
märkt i generalstabskartan från 1902 och måste således ha uppförts tidigare än så. 
Parstugan var i början av 1800-talet den helt dominerande bostadstypen på 
öländska bondgårdar (Öländsk byggnadstradition 1977:9). Stugan är runt 40 m² i 
ett plan med låg byggnadshöjd. Närmare gatan ligger en gäststuga med en bygg-
nadsarea om 27,5 m², byggnadshöjd 2,2 m och en totalhöjd om 5 m. Bygglov för 
gäststugan utfärdades 2011 och fick slutbesked 2015.  

Den ursprungliga parstugan är en av tre byggnader av malmkaraktär, alla tre 
byggnader är i ett plan med målad stående träpanel och ligger på en linje med 
samma avstånd till gatan. Söder om sökt åtgärd ligger ett nyare bostadshus i ett 
plan, men med en högre byggnadshöjd än de äldre stugorna, målat i en ljust grå 
kulör. Denna byggnad ligger något närmare gatan än de tre mindre husen.  

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till Borgehage 1:66 skriver i sitt ytt-
rande att Övre bygatan är en central miljö i Borgehage, en 200-årig by med huvud-
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sakligen äldre enplanshus. Utformningen av föreslagen nybyggnation beskriver de 
som hög, stor och dåligt anpassad till bymiljön. De önskar att föreslagen byggna-
tion omarbetas till ett enplanshus i storlek och utformning anpassat till miljön i byn.  

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inför dagens 
möte inte inkommit med något yttrande.  

Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 
inför dagens möte inte inkommit med något yttrande.  

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse, 2021-04-01 
Fasadritning, 2021-02-25 
Fasadritning, 2021-02-25 
Planritning, 2021-02-25 
Situationsplan i pdf, 2021-02-25 
Ansökan, 2021-02-25 
Ansökan, 2021-02-25 
Fasad och planritning, 2021-02-25 
Fotografi, 2021-03-05 
Yttrande, 2021-03-19 
Yttrande, 2021-03-19 

Bedömning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse.  

Enligt 2 kap 6 § första stycket 1 pkt i Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Enligt 2 kap 6 § tredje stycket PBL ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras 
och tillvaratas.  

Aktuellt bebyggelseområde är präglat av låg bebyggelse av malmkaraktär. Malmen 
var där de som inte ägde någon jord bodde, utanför den egentliga bondbyn 
(Öländsk byggnadstradition 1977:6ff).  

Den sökta åtgärdens volym och placering avviker från befintligt bebyggelsemönster 
vilket avsevärt skulle ändra platsens karaktär. Fasaden med liggande träpanel be-
handlad med järnvitriol avviker från befintlig bebyggelse väster om Övre bygatan 
där byggnaderna har målad stående panel.  

Förvaltningens bedömning är att sökt åtgärd inte tar hänsyn till landskapsbilden 
och inte kan ses som ett varsamt tillägg till den bebyggelse som finns på platsen 
idag samt att åtgärden inte bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap 6 §. 
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Konsekvensanalys 
Förvaltningen anser att ge bygglov för sökt åtgärd skulle tillintetgöra en traditions-
rik bebyggelsestruktur vilken belyser äldre tiders förhållanden och levnadsvillkor. 

Vidare anser förvaltningen att en byggnad med denna volym skulle kunna bana väg 
för fler byggnader i samma storleksordning vilket skulle förändra platsens karaktär 
på ett sätt som riskerar att förstöra dess attraktionskraft.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 82 Dnr B 2021-000244 BN 
 
LOFTA 2:9 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för tillbyggnad av fritids-
hus med 9,1 m² byggnadsarea (2,7 m² bruttoarea och 6,4 m² öppenarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden görs mellan två 
befintliga byggnader, 93 m² respektive 51 m², som efter åtgärden blir en huvud-
byggnad. 
 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 101. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2020-03-31 inkom 
sökanden med yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Fotografi, 2021-02-22 
Planritning, 2021-02-22 
Planritning, 2021-02-22 
Situationsplan i pdf, 2021-02-22 
Ansökan bygglov, 2021-02-22 
Fasadritning, 2021-03-01 
Grannegodkännande, 2021-03-11 
Meddelanden, 2021-03-29  

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

- byggnadsarean 153 m² mot gällande max 100 m², 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att ge bygglov för sökt åtgärd är att det skapas ett kryphål i de-
taljplanen då den reglerar area, men inte antal byggnader. Genom att bygga två 
hus intill varandra och sedan bygga ihop dem är det då möjligt att få en byggnadsa-
rea som är dubbelt så stor mot vad gällande detaljplan tillåter.  
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Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att avslå bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 
9,1 m² byggnadsarea (2,7 m² bruttoarea och 6,4 m² öppenarea). 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 83 Dnr B 2020-001059 BN 

KÄLLA 3:1 Bygglov för anläggning parkeringsplats klass 2 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning 
att  ge förvaltningen i uppdrag att få ett förtydligande av ansökan då tidigare be-
slut är taget utifrån ytan. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed Källahamnsvägen, mellan Källa gamla kyrka och Källa 
hamn. Två kulturhistoriskt värdefulla platser vilka karaktäriserar området.  

Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 

Området omfattas av Länsstyrelsens kulturvårdsplan för Källa gamla kyrka och 
gränsar till kulturvårdsplanen för Honungstorp och Högenäs. Den del av fastigheten 
där sökt åtgärd skulle placeras ligger 200 m från kyrkan och 100 m från gränsen till 
det område som ingår i Länsstyrelsens fornvårdsprogram för Källa ödekyrka.  

Fastigheten gränsar till Länsstyrelsens naturvårdsplan för östra Ölands sjömarker. 

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Källa-Persnäs odlings- och 
kustbygder). En mindre del av fastigheten ligger inom riksintresse för naturvården 
(Östra Ölands strandängar). Området omfattas även av de generella riksintressena 
som gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.  

Ansökan har remitterats till Trafikverket samt Borgholms Energi AB. 

Trafikverket har inga synpunkter på uppställningsplatsernas placering. Dock krävs 
det att sökande ansöker om ändrad anslutning mot statlig väg då användningen av 
fastigheten ändras.  

Enligt Borgholm Energi AB kan husbilar förses med vatten via tappkran. Fastigheten 
måste då betala enligt gällande VA-taxa för ställplats. Angående sophantering  
 rekommenderar Borgholm Energi att verksamheten har ett eget sopabonnemang 
med förslagsvis ett 370 eller 660 liters kärl och tömning mellan vecka 16-41.  

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit.  

Ägarna till fastigheten Källa 1:1, prästlönetillgångar Växjö Stift, har vidarebefordrat 
grannhörandet till Norra Ölands pastorat, vilka skriver i sitt yttrande att deras 
jordruksfastighet inte påverkas av åtgärden, men att Statens fastighetsverk som för-
valtar Källa gamla kyrka bör höras. Vidare menar de att kulturmiljön kring kyrkan kan 
påverkas negativt av en parkeringsplats för husbilar och oroas över att klagomål 
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från allmänheten kommer hamna hos dem, då många tror att det är pastoratet som 
äger kyrkan.  

Ägarna till fastigheten Vi 2:13 har kontaktats av grannar till Källa 3:1 och uttrycker 
att sökt åtgärd skulle ha en stor negativ inverkan på Källahamn. Den ökade trafik en 
parkering för husvagnar skulle innebära på den lilla vägen skulle innebära en fara 
för de som rör sig där sommartid. Det uttrycks även en oro för att kulturmiljön kring 
kyrkan skulle påverkas negativt.  

Ägarna till fastigheten Vi 7:2 skriver i sitt yttrande att fler än de som direkt gränsar till 
Källa 3:1 bör höras då den ökade trafiken skulle påverka alla boende längs Källa-
hamnsvägen. Vidare skriver de att den ökade trafik åtgärden skulle medföra kom-
mer försämra luftkvaliten och ge en högre bullernivå. De menar också att platsens 
kulturhistoriska och estetiska värden skulle förloras.  

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden 2021-01-08. Sökanden har 
inkommit med yttrande.  

Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. 

2021-01-28, §26 togs beslut att bevilja bygglov för sökt åtgärd av miljö- och bygg-
nadsnämnden. 

2021-03-03 överklagades beslutet till Länsstyrelsen av ägarna till Vi 7:2. 

2021-03-22 upphävde Länsstyrelsen det överklagade beslutet, dnr 403-2115-2021 
och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen konstaterar 
att det i nämndens beslut saknas motivering till varför bygglov har beviljats för åt-
gärden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Ansökan, 2020-10-09 
Karta, 2020-10-09 
Yttrande, 2020-12-06 
Yttrande, 2020-12-15 
Yttrande, 2020-12-15 
Yttrande, 2020-12-21 
E-post meddelande, 2020-10-06 
Beslut från annan myndighet, 2021-03-23 
Överklagande, 2021-03-03 
Yttrande, 2021-01-11 

Bedömning 
Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden bedöms inte vara lämplig med hänsyn 
till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan, enligt 2 kap 6 § 1 pkt.  

Förvaltningen anser vidare att åtgärden inte bedöms uppfylla kraven om förbud mot 
förvanskning, enligt 8 kap 13 § PBL samt att åtgärden inte bedöms uppfylla kraven 
för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.  
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Yrkande 
Joel Schäfer (S) yrkar för att ärendet återförvisas till förvaltningen för vidare hand-
läggning då tidigare beslut är taget utifrån ytan.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande för information 
______________
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§ 84 Dnr B 2021-000220 BN 

BÖDA KRONOPARAK 2:93, Bygglov för nybyggnad av bostadshus   
fritidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av fri-
tidshus 64 m². 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 18. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga yttran-
den har inkommit i skrivande stund.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. Inget yttrande har 
inkommit i skrivande stund.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
Situationsplan i pdf, 2021-02-17 
Ansökan, 2021-02-17 
Fasadritning, 2021-02-17 
Sektionsritning, 2021-02-17 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

- placering på mark som inte får bebyggas,
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att tillåta byggnation på prickmark är att det verktyg detaljplanen 
är blir betydligt trubbigare.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar avslag för bygg-
lov för nybyggnad av fritidshus 64 m². 

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

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 85 Dnr B 2020-000830 BN 

BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för anläggning parkeringsplats 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för anläggande av par-
kering med en yta om ca 2 700 m².  

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Lyckesandsvägen. Området karakteriseras av ett stort 
grus- och sandområde, främst bevuxet med äldre tallar  

Platsen ingår i Bödakustens östra naturreservat. Naturreservatetet förvaltas av 
Länsstyrelsen (sökande), markägare är Sveaskog.  

Området ligger inom riksintresse för: naturvården (Miljöbalken 3 kap) samt primär-
område för riskintresset för friluftsliv (MB 3 kap) Området omfattas även av de ge-
nerella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.  

Området omfattas av strandskyddet för vattendrag. 

Området ingår i länets natur- och kulturvårdsplan, Östra Bödakusten, klass 1-högs-
ta naturvärde (Natur- och kultur på Öland 2001:185, 212f).  

Parkeringsytan tangerar en våtmark, sumpskog med mycket högt naturvärde. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Böda Kronopark 
2:171, och den camping som fastigheten tillhör, skriver i sitt yttrande att de varit i 
kontakt med sökanden och fastighetsägaren med anledning av de problem som 
uppstått på grund av den befintliga parkeringen. Baserat på tidigare erfarenheter 
betvivlar grannen att sökande kommer kunna sköta parkeringen och stranden på 
ett tillfredställande sätt. Enligt grannen har det varit problem med nedskräpning och 
trängsel samt att personer som övernattat i sina husbilar på den befintliga parke-
ringen använt sig av campingens faciliteter. Ägaren till Böda Kronopark 2:171 mot-
sätter sig åtgärden men är villig att återuppta dialogen med sökande och fastig-
hetsägare.  

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2020-10-02 skrivit att de haft ett dialogmöte med berörd granne 2020-09-23 och 
där förklarat sitt syfte med den nya parkeringen. Avsikten är att undvika det parke-
ringskaos som uppstått på befintlig parkering under sommartid, vilket lett till ter-
rängparkering och begränsad framkomlighet. Detta innebär en fara för allmänheten 
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då räddningsfordon vid en olycka skulle ha svårt att komma ner till stranden. Att 
hänvisa husbilar till den nya parkeringen skulle råda bot på en ohållbar trafiksitua-
tion. Sökande planerar inte någon ytterligare åtgärd till följd av yttrandet.  

2020-10-13 ombes sökande att komplettera sin ansökan med uppgifter om sop-
hantering.  

Sökande inkommer med kompletterande uppgifter 2020-10-20 där det förtydligas 
att parkeringen inte avses vara en ställplats, utan en parkeringsplats för husbilar på 
dagsbesök. 

2020-11-19 §242 beslutar miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för åt-gär-
den.  

2020-12-29 överklagas beslutet av ägarna till Böda Kronopark 2:171 

2021-02-09 beslutar Länsstyrelsen, diarienummer 403-271-2021att upphäva det 
överklagade beslutet och att återförvisa ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden. 
Beslutet motiveras med att alla grannar som direkts gränsar till den fastighet på vil-
ken byggnadsåtgärden inte har hörts.  

2021-03-11 underrättas berörda grannar genom annonsering enligt 9 kap 25 § 
PBL. Valet att annonsera kom sig av att Böda Kronopark 2:176 har 503 grannfas-
tigheter. 

Sista dag att inkomma med yttrande var 2021-03-31, till dagens möte har inga ytt-
randen inkommit.  

Ägarna till Böda Kronopark 2:176, Böda Kronopark 2:171 samt Kyrketorp 2:3 vilka 
är de fastigheter som är närmast ansökt åtgärd hördes i handläggningen av ären-
det inför nämndens beslut 2020-11-19. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-01 
 Ansökan bygglov, 2020-08-27 
Karta, 2020-08-27 
Situationsplan i pdf, 2020-08-31 
Meddelanden, 2020-09-15 
Information , 2020-10-02 
Karta, 2020-10-20 
Överklagande, 2020-12-29 
Beslut Länsstyrelsen, 2021-02-11 
Annons, 2021-03-08 
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Konsekvensanalys 
Konsekvensen av att inte bevilja bygglov för sökt åtgärd är att besökare till Lyc-
kesand parkerar i terrängen, vilket riskerar skada den känsliga naturen i naturreser-
vatet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov för anläggande av parkering 
med en yta om ca 2 700 m². 

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att avslå bygglov för anläggande av parkering 
med en yta om ca 2 700 m². Om ett positivt beslut yrkas om : 

att  en ordning- och tillsynsplan nattetid upprättas 

att  en skötselplan gällande sophantering upprättas 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 

Av framställda yrkanden finner ordförande att miljö- och byggnadsnämndens ar-
betsutskott beslutar att bifalla Tomas Zanders förslag om att bevilja bygglov för an-
läggande av parkering.  

Omröstning 
Omröstning genomförs och ska verkställas. De som stödjer Tomas Zanders yrkande 
röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijn (M) röstar nej.  

Vid omröstningen avges två (2) ja-röster och ett (1) nej-röster.  

JA – NEJ – 
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 

Omröstning 
Omröstning avseende villkorsyrkande om en ordning- och tillsynsplan nattetid. 

De som vill ge bifall till en sådan röstar ja och de som vill avslå yrkandet röstar nej. 

Vid omröstningen avges en (1) ja-röster och två (2) nej-röster.   

JA – NEJ – 
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 

38



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-04-08 85 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Omröstning 
Omröstning avseende villkorsyrkande om en skötselplan gällande sophantering ska 
upprättas.  

De som vill ge bifall till en sådan röstar nej och de som vill avslå yrkandet röstar ja. 

Vid omröstningen avges två (2) ja-röster och ett (1) nej-röster.   

JA – NEJ – 
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 

Propositionsordning 

Av framställda avslagsyrkanden finner ordförande att miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott beslutar att ge avslag på villkoren.  

Reservation 
Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

Jag reserverar mig i första hand mot beslutet att avslå mina tilläggsyrkanden nedan, 
och i andra hand mot att bevilja bygglov. 

Jag tycker det är problematiskt att en ”parkering” som tidigare redan orsakat stör-
ningar till omgivningen tillåts bli ännu större utan att Borgholms kommun som till-
ståndsgivaren ställer krav på ordning, tillsyn och skötsel. 

Sökanden påstår att parkeringen endast kommer att användas dagtid, men beskri-
ver inte hur detta kommer att efterlevas/kontrolleras. 

Nedskräpning är redan idag ett problem kring platsen och den utökade parkeringen 
kommer att sakna ändamålsenlig sanitär- och sophantering i direkt anslutning. När-
maste sopstation/toalett är placerad på 165 meters avstånd. 

För att förhindra att ännu mer störningar till omgivningen uppstår anser jag att bygg-
lovet bör villkoras. 

Därfär yrkade jag följande tillägg till beslutet: 

A t t  en ordning- och tillsynsplan nattetid upprättas 
A t t  en skötselplan gällande sophantering upprättas 
Marcel van Luijn (M) 
Köpingsvik 2021-04-08 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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SKRIFTLIG RESERVATION 
Ärende 18, BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för anläggning 
parkeringsplats 

Jag reserverar mig i första hand mot beslutet att avslå mina tilläggsyrkanden 
nedan, och i andra hand mot att bevilja bygglov. 

Jag tycker det är problematiskt att en ”parkering” som tidigare redan orsakat 
störningar till omgivningen tillåts bli ännu större utan att Borgholms kommun 
som tillståndsgivaren ställer krav på ordning, tillsyn och skötsel. 

Sökanden påstår att parkeringen endast kommer att användas dagtid, men 
beskriver inte hur detta kommer att efterlevas/kontrolleras. 

Nedskräpning är redan idag ett problem kring platsen och den utökade 
parkeringen kommer att sakna ändamålsenlig sanitär- och sophantering i direkt 
anslutning. Närmaste sopstation/toalett är placerad på 165 meters avstånd. 

För att förhindra att ännu mer störningar till omgivningen uppstår anser jag att 
bygglovet bör villkoras. 

Därfär yrkade jag följande tillägg till beslutet: 

A t t  en ordning- och tillsynsplan nattetid upprättas 

A t t  en skötselplan gällande sophantering upprättas 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-04-08
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§ 86 Dnr B 2020-001183 BN 

KOLSTAD 3:29 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för nybyggnad av en 
gäststuga med 24,7 m² byggnadsarea. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en gäststuga om 24,7 m². 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 102. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit. Företrädaren till fastigheten Kolstad 3:7 
skriver i sitt yttrande att byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gränsen 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden hade till och med 
2021-04-05 på sig att inkomma med svar. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse, 2021-03-26 
Förenklad nybyggnadskarta, 2021-02-25 
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-11-27 
Ansökan, 2020-11-02 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende 

- placering på mark som inte får bebyggas,
- byggnadsarean 156 m² mot gällande max 100 m²,
- antal byggnader 3 stycken mot gällande max 1 styck

Den nya gäststugan ersätter en byggnad som uppfördes för ca. 30 år sedan. Den 
placerades då till hälften utanför Kolstad 3:29 delvis på Kolstad 3:7. Varken kom-
munen eller ägaren till Kolstad 3:7 har reagerat på placeringen. 
Varken den nya placeringen eller byggnationen i övrigt är att betrakta som en liten 
avvikelse från planbestämmelserna. Avvikelserna har dock vid tidigare bygglov-
prövning godtagits. Trots detta bör åtgärden betraktas som en liten avvikelse på 
grund av att helheten blir bättre än nuvarande placering. Alternativet är ju att äga-
ren behåller och renoverar den befintliga byggnaden som står delvis på Kolstad 3:7. 
Då mer än tio år har gått sedan byggnaden uppfördes saknar nämnden möjlighet 
att ingripa. 
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de ti-
digare avvikelser som godtagits Förvaltningen bedömer att åtgärden bedöms därför 
uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL.  
Åtgärden uppfyller inte kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § PBL. 
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Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Joel Schäfer (S) yrkar bifall till avslag för 
bygglov.  

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygglov. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande konstateterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställda yrkanden finner ordföranden att miljö- och byggnadsnämndens ar-
betsutskott beslutar bifalla Tomas Zanders yrkande.  

Omröstning begärs . 

Omröstning 
Omröstning är begärd och ska verkställas. De som stödjer Tomas Zanders yrkande 
röstar ja och de som stödjer Marcel van Luijns yrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges två (2) ja-röster och en (1) nej-röster.  

JA – Z NEJ – Z 
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 

Propositionsordning 

Av omröstningen finner ordföranden att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
beslutar bifalla Tomas Zanders yrkande om avslag för bygglov.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 87 Dnr B 2020-000505 BN 

SVEA 2 Bygglov för nybyggnad av garage/förråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av 

garage/förråd. 

Ärendebeskrivning 
Vid miljö-och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-02-11 §43 återförvisades 
ärendet till förvaltningen för hörande av grannar. 

Ärendet avser bygglov för rivning av befintligt garage och förråd samt nybyggnad av 
garage och förråd på samma plats. Den föreslagna åtgärden innebär att den tillåtna 
byggnadsarean på fastigheten överskrids med 53 kvm eller 18%. Berörda sakägare 
(grannar) har getts tillfälle att yttra sig över förslaget senast 2021-03-05. Inga yttran-
den har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-12 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bygg-
lov.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Dagens sammanträde 
Förvaltningen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om:  

 Böda Kronopark 2:176. Diskussion 

 Borgholm 11:1. Diskussion. 

 Förändringar i strandskyddet. Ärendet kommer att tas upp till miljö- och bygg-
nadsnämnden.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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