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§ 94 BN 2021/73 Miljö- och byggnadsnämnden, ge miljö- och 
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§ 95 BN 2021/72 Planerad och utförd tillsyn, miljö- och hälsoskydd 
2020, information 
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2021/120   
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§ 112 AKACIAN 2 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, 
permanentboende 

2021/355   

§ 113 BÖDA KRONOPARAK  2:93 Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus fritidsboende 

2021/220   

§ 114 KÄLLA 3:1 Bygglov för anläggning parkeringsplats klass 2 2020/1059   

§ 115 Övriga frågor och information    
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§ 89 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. 

Dagens sammanträde 
Bygglovchefen vill informera under punkten ”övrig information och frågor”.  

Ordförande vill informera under punkten ”övrig information och frågor”. 

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

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

att  justeringen sker tisdagen den 11/5 kl 14:00. 

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  tacka Marcel van Luijn (M) för informationen om jäv  

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 
Marcel van Luijn (M) anmäler jäv till §99. 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 92 Dnr B 2020-001336 BN 
 
BN 2020/1336 SOLBERGATÄKTEN 1:9 Ändring av adressplatser, beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  förvaltningen kommunicerar med bostadsrättsföreingen Köpingbaden 1 på 

Solbergatäkten 1:9, att ändra adressplatserna till att följa Lantmäteriets stan-
dard för lägenheter och loftgångshus 

- Lägenheter i markplan ska numreras efter Sinusgatan nr. 15, nr. 17, nr. 19, 
nr. 21 och nr. 27 

- Uppgång till lägenheter på första våningen får nr. 23 

- Uppgång till lägenheter på andra våningen får nr. 25 

- Lägenheter på första våningen numreras från vänster med nr. 1101, 1102, 
1103, 1104 och 1105 

- Lägenheter på andra våningen numreras från vänster med nr. 1201, 1202, 
och 1203 

- Fylla i och lämna in uppgifter för befintliga lägenheter, blankett kan hämtas 
på kommunens hemsida, https://www.borgholm.se/adresser-gatunamn-och-
lagenheter/  

Upplysningar 

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden, dock senast 
den 25 maj 2021. Informationen kan lämnas via e-post: mobn@borgholm.se  

Ärendebeskrivning 
2014-06-10 lämnades en ansökan om bygglov in för en ny byggnad med ändamål 
hotellägenheter på dåvarande fastigheten Solbergatäkten 1:1. 2014-08-27 medde-
lade dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden ett positivt beslut gällande bygglov för 
nybyggnad av hotellägenheter samt komple-mentbyggnader med lägenhetsförråd 

I samband med byggnadens uppförande fick byggnaden adresser som inte följde 
Lantmäteriets standard för adressättning gällande loftgångshus. Nämnden avser 
därför att ändra adresserna till lantmäteriets standard för adressättning. 

Kommun har även skyldighet att ajourhålla lägenhetsregistret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
Beskrivning och grundläggande regelverk för lägenhetsregister-, information 021-04-
30 
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Bedömning 
Se mer i handbok Lägenhet, Lantmäteriet 2020-12-28, ”Beskrivning och grundläg-
gande regelverk för lägenhetsregistret.” 

Konsekvensanalys 
Att följa Lantmäteriets standard för adressättning underlättar för blåljus och 
andra aktörer i samhället. 

Konsekvensanalys 
Om standard följs underlättar det för blåljuspersonal m.fl. att redan innan de når ut 
till platsen veta hur byggnaden med lägenheter ser ut. 

 Fördröjning kan vid till exempel en räddningsinsats om standard inte följs. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Förenklad delgivning 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges till bostadsrättsföreningen Köpingbaden 1, Cai Nilsson, Sinusgatan 
13, 387 50 Köpingsvik 
______________
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§ 93 Dnr B 2020-001337 BN 
 
BN 2020/1337 SOLBERGATÄKTEN 1:10 Ändring av adressplatser, be-
slut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera med bostadsrättsföreningen Kö-

pingbaden 1 på Solbergatäkten 1:10, att ändra adressplatserna till att följa 
Lantmäteriets standard för lägenheter och loftgångshus, 

- lägenheter i markplan numreras efter Sinusgatan nr. 1, nr. 3, nr. 5, nr. 7 och 
nr. 13 

- uppgång till lägenheter på första våningen får nr. 9 

- uppgång till lägenheter på andra våningen får nr. 11 

- lägenheter på första våningen numreras från vänster, 1101, 1102, 1103, 
1104 och 1105 

- lägenheter på andra våningen numreras från vänster, 1201, 1202 och 1203 

- lämna in uppgifter om befintliga lägenheter till nämnden, blankett kan hämtas 
på kommunens hemsida, https://www.borgholm.se/adresser-gatunamn-och-
lagenheter/  

Upplysningar 

Synpunkter på förslaget ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden, senast den 25 
maj 2021, går att skicka e-post till: mobn@borgolm.se  

Ärendebeskrivning 
2014-06-10 lämnades en ansökan om bygglov in gällande en ny byggnad med än-
damål hotellägenheter på dåvarande fastigheten Solbergatäkten 1:1. 2014-08-27 
meddelade dåvarande samhällsbyggnadsnämnden ett positivt beslut för nybygg-
nad av hotellägenheter samt komplementbyggnader med lägenhetsförråd. 

I samband byggnadens uppförande fick byggnaden adresser som inte följde Lant-
mäteriets standard för adressättning gällande loftgångshus. Därför avser nämnden 
att ändra adresserna till att följa lantmäteriets standard. 

Kommun har även skyldighet att ajourhålla lägenhetsregistret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
Beskrivning och grundläggande regelverk för lägenhetsregistret, information 2021-
04-29 
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Bedömning/motivering 
Handbok Lägenhet, Lantmäteriet 2020-12-28, Beskrivning och grundläggande re-
gelverk för lägenhetsregistret. 

Att följa Lantmäteriets standard för adressättning underlättar för blåljus och andra 
aktörer i samhället. 

Konsekvensanalys 
Om standard följs får blåljuspersonal m.fl. en bild av hur byggnaden med lä-
genheter ser ut redan innan de når ut till platsen. 

Fördröjning kan ske vid en räddningsinsats om standard inte följs. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges till bostadsrättsföreningen Köpingbaden 1, c/o Cai Nilsson, Sinus-
gatan 13, 387 50 Köpingsvik 
______________
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§ 94 Dnr B2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Miljö- och byggnadsnämnden, ge miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott delegation att ta beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden 
att  ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott rätt att besluta om att dra till-

baka/återremittera ärenden till förvaltningen innan miljö- och byggnads-
nämndens beslut 

att    ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott rätt att besluta om att dra till-
baka/återremittera ärenden till förvaltningen om inte alla beslutsunderlag har 
funnits till buds vid miljö- och byggnadsnämndens möte innan justering av 
protokoll 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden antogs senast  2021-03-25 
§73. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott önskar få delegation av miljö-och 
byggnadsnämnden:  

att   ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott rätt att besluta om att dra till-
baka/återremittera  ärenden till förvaltningen innan miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 

att   ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott rätt att besluta om att dra till-
baka/återremittera ärenden till förvaltningen om inte alla beslutsunderlag har fun-
nits till buds vid miljö- och byggnadsnämndens möte innan justering av protokoll. 

Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 95 Dnr B2021-000072 BN 
 
BN 2021/72 Planerad och utförd tillsyn, miljö- och hälsoskydd 2020, in-
formation 

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

den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och 
hälsoskyddstillsyn. Det innebär att nämnden ansvarar för de uppgifter som kommu-
nen enligt lag ska utföra inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetet omfattar till-
syn enligt främst miljöbalken samt rådgivning och information till verksamhetsutöva-
re och enskilda. Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken, att främja en god 
hälsa och bra miljö för medborgarna, samt skydda dem mot störningar.  

 Tillsynsområden miljöskydd 

Miljöfarlig verksamhet  
Detta tillsynsområde omfattar tillsyn på i princip all verksamhet inom kommunen 
som klassas som miljöstörande enligt miljöbalkens definition. Miljöfarliga verksam-
heter indelas enligt miljöprövningsförordningen i tre kategorier, tillståndspliktiga, 
anmälningspliktiga eller övriga verksamheter. Sammantaget finns knappt 500 till-
synsobjekt där det finns behov av återkommande tillsyn. 

Förorenade områden 
Gamla industriområden, deponier och bensinstationer är exempel på platser där 
föroreningar i mark eller grundvatten ofta förekommer. För merparten av de förore-
nade områden som finns i kommunen har miljö- och byggnadsnämnden tillsynsan-
svaret. I samband med olyckor där utsläpp skett av kemikalier informeras i regel mil-
jöenheten.  

Kemiska produkter  
Tillsynen över hantering och märkning av kemiska och hygieniska produkter sker 
normalt som del av den ordinarie miljötillsynen. Här förekommer också ärenden be-
rör t.ex. spridning av bekämpningsmedel, kontroll av köldmedieanläggningar samt 
besiktning av oljecisterner. 

Avfall och producentansvar  
All hantering av avfall ska ske på ett bra sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och 
med hänsyn till kretsloppsprincipen. Miljö- och byggnadsnämnden har det lokala till-
synsansvaret och miljöenheten granskar avfallshanteringen både på verksamheter 
där avfallet uppkommer, vid lagring samt vid olika behandlingsanläggningar. Vi gör 
även tillsyn på nedskräpningar. 
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Värmepumpar  
För installation av värmepump som utvinner värme ur berg, mark, grundvatten eller 
ytvatten gäller normalt anmälningsplikt. Normalt utförs ingen tillsyn på dessa an-
läggningar om det inte har initierats av ett klagomål. 
 
Enskilda avlopp  
För att anlägga en ny avloppsanläggning för rening av avloppsvatten krävs tillstånd 
eller anmälan som prövas av miljöenheten. I kommunen finns ca 6000 enskilda av-
loppsanläggningar. I vissa tätt bebyggda områden på landsbygden är möjligheterna 
till egen avloppsanläggning för varje fastighet begränsade på grund av risken för 
förorening av grund- och eller ytvatten. Möjliga sätt att lösa avloppsfrågan i sådana 
områden är att bygga en gemensam lokal reningsanläggning eller att ansluta till 
kommunalt avloppsnät. Arbetet med att få fram lösningar för dessa områden sker i 
samarbete med andra förvaltningar i kommunen. Inventering och tillsyn av standar-
den på avloppsanläggningar ska göras och vid behov ska vi kräva åtgärder för att 
äldre anläggningar ska uppnå en godtagbar standard. 

Bakgrundsstrålning 
Vi mäter den radioaktiva bakgrundsstrålningen (gammastrålning) var sjunde månad 
på tre platser inom kommunen. Mätningen är en del av landets beredskap för radio-
logiska och nukleära olyckor och genomförs av alla kommuner. Resultatet rapporte-
ras till Länsstyrelsen. 
 

 Antal objekt i respektive kategori samt planerade och utförda tillsynsbesök.    

Verksamhet 
Antal  
objekt 

Planerad 
tillsyn 

Genomförd 
planerad tillsyn  

Utfört i % 

Lantbruk  280 55 23  
Avfall 28 15 14  
Avlopp  29 14 7  
Fordonsanläggningar 31 5 5  
Energianläggningar 29 3 3  
Hamnar/flygplats 11 8 8  
Kemiska produkter 4 0 0  
Livsmedelsprod. 26 5 5  
Skjutbanor 14 1 1  
Täkter mm 12 8 5  
Totalt 464 114 71 62 

   

Tillsynsområden hälsoskydd 
Hälsoskyddsverksamheter 
Det finns knappt 200 tillsynsobjekt inom hälsoskyddsområdet i kommunen för vilka 
vi bedömt att det krävs någon form av regelbunden tillsyn. Hälsoskyddsverksamhe-
terna i miljöbalken delas in i två kategorier; anmälningspliktiga och ej anmälnings-
pliktiga. Anmälningspliktiga är hygienverksamheter med skärande/stickande verktyg 
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eller risk för blodsmitta, bassängbad samt skolor och förskolor. De ska göra anmä-
lan innan de startar verksamheten och de omfattas också av krav på dokumenterad 
egenkontroll. Solarier är anmälningspliktiga enligt strålskyddslagen, men inte enligt 
miljöbalken.  

Bostäder och klagomålsärenden 
Tillsyn bedrivs om det inkommer klagomål.  Inkommande klagomål varierar mellan 
åren och kan inte förutses. Det kan gälla mögel, fukt, fel i luftväxling, temperatur el-
ler skadedjur. Det kan även vara störningar utifrån som buller,  

dålig lukt, störande katter och hundar m.m. Enklare klagomålsärenden klaras av 
per telefon men ibland krävs ingående inspektioner och utredningar.  

Djurhållning 
I tillsynen enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö 
ingår att handlägga ansökan att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller 
fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm, inom område med detaljplan. Djurhåll-
ning nära bostäder kan också leda till klagomål.  

Kosmetiska produkter  
Miljöenheten tittar på att märkningen av kosmetiska produkter som säljs till kund är 
rätt. Felaktig märkning kan leda till bland annat miljösanktionsavgift. Kosmetiska 
produkter säljs ofta av hygieniska verksamheter där vi har planerad återkommande 
tillsyn, men säljs även i detaljhandeln.  
 
Radon  
Miljöenheten ger information och råd om radon i dricksvatten (egen brunn) och i 
bostadsluft. Vid förhöjda halter av radon bör åtgärder vidtas för att sänka radonhal-
ten i bostaden, eftersom det innebär en hälsorisk. Våra informationsinsatser är vik-
tiga för fastighetsägarnas kunskap och förebyggande arbete. För fastighetsägare 
till bland annat flerbostadshus, skolverksamheter och vårdlokaler är radonfrågan 
en del av egenkontrollarbetet och ingår i den återkommande tillsynen.  
 
Säker strålmiljö  
Vi bedriver tillsyn över solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. Även vid tillsyn 
på förskolor och skolor tas hänsyn till strålningsfrågor; skuggiga utomhusmiljöer 
ska finnas som skydd från UV-strålning. Det kan även finnas frågor och oro kring 
risker med elektromagnetiska fält.  

Antal objekt i respektive kategori samt planerade och utförda tillsynsbesök.    

Verksamhet 
Antal  
objekt 

Planerad 
tillsyn 

Genomförd 
planerad tillsyn  

Utfört i % 

Utbildningslokaler 20 18 16  
Vårdboenden 5 1 0  
Hygienisk verksamhet 14 4 3  
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Frisörer 19 0 0  
Idrottsanläggningar 3 1 1  
Bassängbad 6 5 4  
Camping 25 6 6  
Tillfälliga boenden 75 9 9  
Strandbad 13 13 13  
Ställplatser/gästhamnar 8 2 1  
Totalt 188 59 53 90 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra redogörelse och information. Miljö- och byggnadsnämn-
den ser fram emot statistik och information om målen uppfylls och om det finns någ-
ra avvikelser.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 96 Dnr B 2021-000604 BN 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram, remiss. Yttrande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att miljö- och byggnadsnämnden förslås besluta i ärendet i framtagna förslaget 
till bostadsförsörjningsprogram. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med ett bostadsförsörjningsprogram är att möjliggöra förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram har nu arbetats fram och Miljö- och byggnads-
nämnden ges nu möjlighet att komma med synpunkter på detta arbete genom en in-
ternremiss från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Bilaga ”Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram” , 2021-04-26 
E-post meddelande, 2021-04-26 
Remiss, 2021-04-26 

Bedömning 
Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet utgår från Lag (2000:1383) om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar för ändring i bilagan ”Bilagor till riktlinjer för bostadsför-
sörjningsprogram”, sidan 14: 

Att ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig (kommu-
nal) byggnation” 

 

Att ta bort ”ej uppstartad” och ersätta med ”ej beslutad”. 

16



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 96   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Tomas Zander (C) yrkar att man inte tar något beslut utan hänvisar till att miljö- och 
byggnadsnämnden fattar beslut då alla källorna ej finns tillgängliga vid dagens möte.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Omröstning 
Omröstning utförs. De som stödjer Marcel van Luijns yrkanden röstar ja och de som 
stödjer Tomas Zanders yrkanden röstar nej.  

Vid omröstningen avges ja-röster och nej-röster.   

 

 JA – Z NEJ –  
Joel Schäfer (S)  X 
Tomas Zander (C)  X 
Marcel van Luijn (M) X 
 
Ordförande finner efter omröstning att Tomas Zanders yrkande har vunnit.  
 
Reservation 
Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet. 
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Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga.  

Protokollsanteckning 
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

SKRIFTLIG RESERVATION 

Ärende 8, Bostadsförsörjningsplan 

Jag reserverar mig mot beslutet att bifalla det framtagna förslaget utan yttrande, till 
förmån för mina ändringsyrkanden nedan. 

Det finns sedan tidigare politiska beslut att bygga hyreslägenheter i kommunal regi, i 
Rälla och i Löttorp. Lägenheterna i Rälla är redan byggda. 

Denna bostadsförsörjningsplan listar i en särskild tabell 10 lägenheter i Löttorp som 
”ej uppstartad”, vilket är korrekt. Dock finns även ytterligare 10 lägenheter i Rälla 
samt 6 lägenheter i Spjutterum med i samma tabell och med samma status ”ej upp-
startad”. Det finns idag varken beslut eller budget för dessa projekt och därför borde 
korrekt status vara ”ej beslutad”. Dessutom är rubriken ”Planerad kommunal bygg-
nation” på denna del av tabellen missvisande och borde vara ”Möjlig (kommunal) 
byggnation”. 

Därfär yrkade jag följande ändringar till dokumentet: 

A t t  ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig (kommu-
nal) byggnation” samt  

A t t  ersätta status ”ej uppstartad” med ”ej beslutad” för lägenheterna i Rälla och 
Spjutterum 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-05-05 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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SKRIFTLIG RESERVATION 
Ärende 8, Bostadsförsörjningsplan 

 

Jag reserverar mig mot beslutet att bifalla det framtagna förslaget utan 
yttrande, till förmån för mina ändringsyrkanden nedan. 

 

Det finns sedan tidigare politiska beslut att bygga hyreslägenheter i kommunal 
regi, i Rälla och i Löttorp. Lägenheterna i Rälla är redan byggda. 

Denna bostadsförsörjningsplan listar i en särskild tabell 10 lägenheter i Löttorp 
som ”ej uppstartad”, vilket är korrekt. Dock finns även ytterligare 10 lägenheter 
i Rälla samt 6 lägenheter i Spjutterum med i samma tabell och med samma 
status ”ej uppstartad”. Det finns idag varken beslut eller budget för dessa 
projekt och därför borde korrekt status vara ”ej beslutad”. Dessutom är rubriken 
”Planerad kommunal byggnation” på denna del av tabellen missvisande och 
borde vara ”Möjlig (kommunal) byggnation”. 

 

Därfär yrkade jag följande ändringar till dokumentet: 

A t t  ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig 
(kommunal) byggnation” samt  

A t t  ersätta status ”ej uppstartad” med ”ej beslutad” för lägenheterna i Rälla 
och Spjutterum 

 

 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-05-05

19



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 97   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 97 Dnr B 2019-000963 BN 
 
BYXELKROK 1:1 Planprogram "Byxelkroks hamn", godkännande av 
samrådsredogörelse planprogram samt beslut om att upprätta detalj-
plan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna samrådsredogörelsen och 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för hamnområdet där möjlighe-
terna för en ökad utveckling utreds. 

Ärendebeskrivning 
År 2017 påbörjades en utbyggnad av hamnen genom en ny vattendom, med en ut-
fyllnad av hamnplanen samt en ny sydlig pir och utbyggnad av den nordliga piren. 
Arbetet beräknas att bli färdigställt sommaren 2021. Med den nya hamnplanen 
finns ett behov av ett helhetsgrepp över hela hamnen i Byxelkrok kring vilket inne-
håll den nya hamnplanen ska fyllas med samt hur den ska utformas. Syftet med 
planprogrammet var att ta fram en övergripande strategi för utvecklingen av ham-
nen i Byxelkrok samt ge förslag på den framtida utformningen. Syftet är att möjlig-
göra för fler verksamheter att etablera sig i Byxelkroks hamn samt knyta samman 
det befintliga centrumet med den nya hamnen och befintliga sjöbodar.  

Beslut om samråd för planprogrammet gavs 2020-12-03 och planprogrammet var 
sedan ute på samråd mellan 2021-01-18 och 2021-02-15. Totalt inkom 53 yttran-
den, sju yttranden från statliga myndigheter och remissinstanser och 46 från fastig-
hetsägare, boende, verksamhetsutövare och övriga. De viktigaste synpunkterna 
som lyftes rörde bland annat vikten av att ta ett helhetsgrepp om hamnens utveck-
ling med avseende på kommande utredningar, utformning och användning. Syn-
punkterna berörde även frågor gällande vilken påverkan tillkommande bebyggelse 
kan ha på områdets befintliga karaktär och kulturhistoriska värden, gällande detta 
rörde många sypunkter frågan kring vilken funktion och användning som är lämplig 
i hamnområdet. Vikten av att kunna bevara utblickar mot havet och Blå Jungfrun 
fördes fram som betydelsefullt vid en kommande utveckling. En del synpunkter rör-
de frågan kring hur en utveckling av hamnen kan ha en påverkan på miljön inom 
och omkring området. 

Från fastighetsägare till Byxelkrok 1:12 som utgörs av restaurangverksamheten 
Terazzen, inkom kritiska synpunkter kring att den befintliga verksamhetens bygg-
nad inte finns med i illustrationen av förslaget. Dessa synpunkter ska beaktas vid 
kommande detaljplanearbete genom att återinföra byggnaden på kommande illust-
rationer och plankarta.  
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I dagsläget omfattas planområdet av fyra detaljplaner. En byggnadsplan för Byxel-
krok från 1955 omfattade i princip hela Byxelkrok, men år 1977 gjordes en ändring 
av byggnadsplanen, inom planområdet är det den norra delen av hamnen, centrum 
och Neptunivägen (väg 136), som fortfarande omfattas av Byggnadsplanen från år 
1955. Ändringen av byggnadsplanen år 1977 innebar en utvidgning av hamnen 
och området planlades för handel och hamnändamål med högsta byggnadshöjd på 
tre meter. Hamnplanen är planlagd som parkering, park och plantering, vid den 
södra delen av området är det även planlagt för bostadsändamål. Ändringen med-
ger dessutom en utveckling av hamnen, bland annat genom att en ny pir anläggs 
söder om den befintliga. År 1996 antogs en ny detaljplan för del av Byxelkrok 1:1 
m.fl. Detaljplanen omfattar en del av de befintliga sjöbodarna, hamnkontoret, par-
keringsytan söderut samt fiskrökeriet. Syftet med detaljplanen var att bygga ut 
handel och service samt utöka antalet parkeringsplatser för besökare. Senast an-
tagen detaljplan är detaljplan för Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1 antagen 2012-
04-23. Detaljplanen rör den norra delen av hamnen (det som idag är rökeriet). Om-
rådet närmast Neptunivägen är planlagt för parkering. Ytor för Ölandsfiskarnas rö-
keri, butik och byggnaden norr om är planlagt för handel och kultur. Öster om är 
det planlagt för handel. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30  
Samrådsredogörelse upprättad, 2021-04-30 

Bedömning 
Området redogörs inte detaljerat i den kommuntäckande översiktsplanen från 2002. 
Översiktsplanen för Borgholms kommun anger att ”Ny bebyggelse bör så långt möj-
ligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och 
färgsättning”. I den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok, antagen 2017-01-16 § 
8, är området utpekat som utvecklingsområde för turism och rekreation samt för ett 
stärkt centrum. Målet med hamnen förutom att fungera som en plats för båtgäster är 
att skapa en attraktiv plats och ett besöksmål. En utveckling av hamnen är därmed 
förenligt med den fördjupade översiktsplanens intentioner.  

Yttranden som har inkommit på planprogrammet visar att det finns ett flertal utma-
ningar och frågor som behöver undersökas och tas ställning till. Vid framtida exploa-
tering är det viktigt att mycket stor varsamhet och hänsyn tas till befintlig bebyggel-
se. Det är viktigt att bevara den helhet av hamnmiljö som finns idag. Lämplig place-
ring, användning och storlek på tillkommande bebyggelse måste undersökas noga.  

Vid det framtida detaljplanearbetet behöver kommunen tydliggöra hur dagvattnet 
ska omhändertas och hur en eventuell havsnivåhöjning kan påverka området kan 
också behöva redovisas. Frågan gällande vatten och avlopp är en utmaning i Byxel-
kroksområdet då reningsverket i dagsläget är underdimensionerat, det är dessutom 
kapacitetsbrist på vatten. Det kan krävas en långsiktig lösning för reningsverket i 
Byxelkrok för att en detaljplan senare ska kunna antas.  
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Vidare behöver ställningstagande göras gällande lämpligt antal detaljplaner för 
planområdet, länsstyrelsen för fram synpunkten om att det är viktigt att ta ett hel-
hetsgrepp om hamnområdet. Förvaltningen ser en betydelse i att inte dela upp om-
rådet i för många detaljplaner för att fortsatt ha ett tydligt helhetsgrepp vid planlägg-
ningen. Det har däremot gjorts ett konstaterande att det kan vara lämpligt att områ-
det planläggs i två etapper och därmed två detaljplaner, en detaljplan för större de-
len av hamnområdet och en plan för ”nya Byxelkroks centrum”. Denna etappindel-
ning blir ett naturligt sätt att stegvis planlägga området, då planläggning av hamn-
området har en större prioritet än området vid Byxelkroks centrum. Ett beslut om 
lämplig avgränsning kommer behöva göras inför påbörjandet av detaljplanearbetet. 

Sammantaget görs bedömningen att det finns förutsättning för att påbörja en 
detaljplaneprocess för hamnområdet. Detaljplanen ska handläggas med utökat 
förfarande då en kommande planläggning kommer vara av betydande intresse för 
allmänheten. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) samt Marcel van Luijn (M) tackar för bra redogörelse och yrkar 
bifall till att godkänna samrådsredogörelsen och ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en detaljplan för hamnområdet där möjligheterna för en ökad utveckling utreds 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 98 Dnr B 2019-000679 BN 
 
Strandbo 1, Afrika 2,Planprogram för hotelländamål 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att   föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna samrådsredogörelsen och 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan där möjligheterna för hotellän-
damål 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. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att godkänna samrådsredogörelsen och ge förvalt-
ningen i uppdrag att ta fram en detaljplan där möjligheterna för hotelländamål utreds 
inom fastigheten Strandbo 1 och hotell/bostadsändamål och parkering inom fastig-
heten Afrika 2. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnasnämnden 
______________
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§ 99 Dnr B 2019-000070 BN 
 
BN 2019/70 SOLBERGA 4:2 Detaljplan för flerbostadshus, antagande 

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

handlingar för antagande. 

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

Detaljplanen har varit ute på granskning mellan den 13 till den 30 mars 2021. Un-
der granskningstiden inkom totalt sex yttranden, ett från privatpersoner och fem 
från myndigheter, statliga verk och ledningsägare. Fyra av dessa var utan erinran. 
Det yttrande som inkommit från privatpersoner är kritiska till förslaget då det påver-
kar deras utsikt. Lantmäteriet lämnade synpunkter om förtydliganden vilket har 
medfört följande förändringar inför antagande: 

- Förtydligande angående avtal om dagvattenhantering i genomförandebeskriv-
ning.  

- Förtydligande angående skälen för enskilt huvudmannaskap  

- I planbestämmelserna görs en rättelse av hänvisningen till lagparagraf  

Avtal mellan exploatören och Kalmar läns museum angående utgrävning är påskri-
vet och ska genomföras under 2-3 veckor med start i mitten av maj månad 2021. 

Ett exploateringsavtal är framtaget och ska undertecknas av exploatören och 
Borgholms kommun och beslutas under maj månad 2021. 

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

En undersökning av planens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är att 
detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detalj-
planen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, är 
inte av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
Plankarta, 2021-04-26 
Planbeskrivning, 2021-04-26 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-12-09 
Granskningsutlåtande, 2021-04-21 

Bedömning 
I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik ingår planområdet i 
ett område där förändring i befintlig miljö kan ske med centrumutveckling.  

I Köpingsvik ska de boende och verksamma prioriteras. Det eftersträvas även för-
tätning i samhällena för att minska behov av bebyggelse i det unika landskap som 
omger samhällena.  

Detaljplanen stämmer överens med Borgholms kommun intentioner i Översiktsplan 
och Bostadsförsörjningsprogram. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för 
antagande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Jäv 
Marcel van Luijn (M) anmäler jäv och deltar ej vid ärendets beredning eller beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 100 Dnr B 2021-000135 BN 
 
DJURSTADTORP 2:82 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ett 
fritidshus med 104,3 m² byggnadsarea. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett fritidshus 104,3. 

2013 beviljades bygglov för ett fritidshus, gäststuga och ett garage med en total-
byggnadsarea om 120 m². 2017 avsade kontrollansvarig sig uppdraget och ett ar-
betsförbud utfärdades, senare gick byggherren i konkurs. Det beviljade bygglovet 
gäller inte längre. Garagebyggnaden är färdigställd och gäststugan är bara en 
stomme. 

Nuvarande fastighetsägare avser att bygga ett fritidshus och när det är färdigställt 
göra en Attefallsanmälan för gäststugans stomme. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 133 och åtgärden strider mot planbe-
stämmelserna angående antal hus på fastigheten och total byggnadsarea. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Inkommande skrivelse, 2021-02-02 
Planritning, 2021-02-02 
Fasadritning, 2021-02-02 
Fasadritning, 2021-02-02 
Sektionsritning, 2021-02-02 
Ansökan bygglov, 2021-02-02 
Situationsplan i pdf, 2021-02-02 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

-byggnadsarean 124,1 m² mot gällande max 100 m², 

-antal byggnader två stycken mot gällande max en styck  

Bedömningen är, på grund av omständigheterna, att den ansökta åtgärden påver-
kar omgivningen mindre än det tidigare beviljade lovet. Detta med hänsyn till att av-
vikelsen gällande antal byggnader på tomten blir mindre då en tidigare lovgiven 
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byggnad blir en Attefallsbyggnad, det ända som sedan återstår att bebygga tomten 
med är en friggebod om 15 m². 

En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de ti-
digare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt för bygg-
lov enligt 9 kap 31 d § PBL. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 101 Dnr B 2020-001358 BN 
 
BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av ett 
48 meter högt teletorn och en teknikbod med 8 m² byggnadsarea. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett 48 meter högt teletorn och en teknik-
bod om 8 m². 
Platsen ligger inom detaljplan nummer 18 och området är utlagt som allmän plats-
mark, park eller plantering. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Till närlig-
gande fastigheter har underrättelse skickats via brev, då kretsen av de som kan 
känna sig berörd av åtgärden inte enkelt kan bestämmas har ansökan även kun-
gjorts via annons i ortspressen och på kommunens anslagstavla. 
28 yttranden med negativa synpunkter har inkommit. 
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 2021-04-22 
inkommit med ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 
Förvaltningen har i ett tidigt skede framfört att den sökta platsen kanske inte är den 
bästa och därför frågat sökande om det inte går att hitta en mer undanskymd plats. 
Sökande har gjort ansträngningar om att finna en bättre plats med tillräcklig täck-
ningsgrad för området. Svaret från markägaren, Svea skog, har varit negativt och 
att den först ansökta platsen är den som kan medges. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-04-22 inkom 
sökanden med (yttrande/ändring/vidhåller sin ansökan) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Meddelanden, 2021-04-22 
Ansökan, 2020-12-04 
Karta, 2020-12-04 
Situationsplan i pdf, 2020-12-04 
Situationsplan i pdf, 2020-12-04 
Situationsplan i pdf, 2020-12-04 
Fasadritning, 2020-12-04 
Fasadritning, 2020-12-04 
Fundamentritning, 2020-12-04 
Typritning, 2020-12-04 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser uppförande av ett 
byggnadsverk på allmän platsmark. 
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Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges om nämnden anser 
att avvikelsen är liten eller att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 
Nämnden anser i detta fall att det blir en mycket utsatt placering som påverkar om-
givningen på ett negativt sätt  och är en betydande olägenhet för omgivningen. Där-
för är förutsättningarna för en liten avvikelse inte är uppfyllda. 
Nämnden ska endast pröva den ansökta placeringen men anser att platsen där 
Bränslevägen (markerad som E i skrivelse inkommen 2021-04-22) möter Byrums-
vägen som sökande har frågat Svea skog om är en plats som borde prövas närma-
re. Den platsen ingår visserligen i ekoparken och är klassad som naturvårdsskog. 
Det allmänna intresset av att ha goda förutsättningar för trådlös kommunikation 
kanske bör ställas mot intresset av att bevara naturskogen i stället för det enskilda 
intresset som fastighetsägarna har att lämna den ansökta platsen obebyggd. 
Med hänsyn till ovanstående anser nämnden inte att det är lämplig markanvänd-
ning på den ansökta platsen och att åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b 
§ PBL. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till att avslå bygglovet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 102 Dnr B 2020-001538 BN 
 
BN 2020/1538 ÖSTRA GREDA 3:8 Strandskyddsdispens för komple-
mentbyggnad, yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att ge följande yttrande till Mark- och 

miljödomstolen: 

Den byggnad som ansökan avser är ej ämnad som bostad. 

Typiskt sett bör en komplementbyggnad uppföras i en huvudbyggnads omedelbara 
närhet för att kunna ingå i den byggnadens privatiserade område. En komplement-
byggnad har ingen egen hemfridszon. Uppförande av en ny byggnad bedöms utöka 
hemfridszonen. Sökanden uppger att befintlig förfallen byggnad ska ersättas med en 
liknande byggnad, se bifogad fasadritning och foton förfallen byggnad. 

Tomtplatsavgränsning och ianspråktaget område. 

Den förfallna byggnaden är väl avskild från bostaden genom växtlighet av träd och 
buskar. Komplementbyggnaden ligger ca 45-50 m från strandlinjen och bostadshu-
set ca 90 m från strandlinjen. Däremellan är det tät vegetation. Platsen bedöms inte 
sakna betydelse för strandskyddets syften. Fastigheten är 4 610 kvm stor och ligger 
inom riksintresse för naturvården, Östra Ölands strandängar, samt inom länets na-
turvårdsplan med högsta naturvärde. Inom ca 200 m finns ett Natura 2000-område 
som utgörs av både fågel- och habitatområde. Särskild restriktivitet att bevilja dis-
penser bör gälla inom sådana områden, se bifogade foton. Bedömningen är att fas-
tigheten är så pass stor att en komplementbyggnad kan placeras på annan plats 
närmare bostadshuset. 

Den befintliga byggnaden uppfördes på 1950-talet. 

Enligt lantmäterihandlingar från 1955 anges aktuell byggnad som en sjöbod, se bi-
fogad förrättningsakt, upprättad vid avstyckning år 1955. Enligt förrättningskartan 
har aktuell förfallen byggnad samma placering som sjöboden. På sidan 5 i doku-
mentet uppges ”Tomten är bebyggd med en mindre sportstuga. På densamma lig-
ger också en sjöbod, vilken tillhör stamfastighetens ägare och vilka tillförsäkrats 
nyttjanderätten kring tilliggande tomtområde jämte väg”. 

Benämning användningsområde för ny byggnad. 

Nämnden begär in fasadritningar när åtgärder ska prövas i närhet av vatten och 
strandområde, eftersom stora fönster oftast innebär en utökning av hemfridszonen. I 
en dispens från strandskyddet för en ny komplementbyggnad ska byggnadens stor-
lek anges, hur mycket yta som byggnaden upptar. Strandskydd och bygganmä-
lan/bygglov utgår från två olika lagstiftningar, miljöbalken samt plan-och bygglagen 
och uppförande av en ny byggnad ska prövas utifrån båda. Den nya byggnaden be-
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döms medföra en hög avhållande effekt på allmänheten, såväl i vattenområdet som 
på land. 

Intresseprövning 

Nämnden ska i varje ärende göra en proportionell bedömning där åtgärderna ska 
bedömas utifrån både de allmänna och enskilda intressena. I detta fall utifrån 
ovanstående svar, bedöms det enskilda intresset att få uppföra en ny byggnad på 
aktuell plats få stå tillbaka för det som de allmänna intressena har att skydda. 

Ärendebeskrivning 
Yttrandet ska vara domstolen tillhanda senast 2021-05-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-21 
Översiktskarta, 2020-08-29 
Situationsplan, 2020-08-29 
Fasadritning, 2020-08-29 
Foton från platsbesök, 2020-09-03 
Förrättningsakt Lantmäteriet, 1955-10-15 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 103 Dnr B 2021-000113 BN 
 
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande (grävning/till-
jämning), yttrande till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande i 
fråga om strandskyddsdipsens för anläggande (grävning/tilljämning) av markområde 
samt nedtagning av träd på Kapelluddens camping då åtgärderna skett i samband 
med uppförande av ny stugby. Som särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade en ansökan om dispens från strandskyddet 
för redan utförda åtgärder på Borgholm 11:1 2021-03-25. Med beslutet följde ett an-
tal villkor som ska uppfyllas. Som särskilt skäl hänvisades till att platsen är ianspråk-
tagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-27 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag att vidhålla  nämndens tidiga-
re ställningstagande.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 104 Dnr 2020-001817 BN 
 
BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4 Ansökan om strandskyddsdispens, yttrande 
till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sitt beslut och att lämna föl-

jande yttrande:  

Campingen har varit i kommunens kännedom sedan sent 60-tal/tidigt 70-tal. Om 
campingen inte längre skulle kunna bedriva sin verksamhet är risken stor att all-
mänhetens tillträde begränsas, då markägarna stänger den privata vägen för all-
mänhetens fordon eftersom det då inte längre finns någon som står för renhållning-
en på platsen. 

Campingen begränsar inte allmänhetens tillträde till stranden och dess natur utan 
istället främjar densamma. 

Ärendebeskrivning 
2020-11-02 inkom ansökan om strandskyddsdispens till miljö- och byggnadsnämn-
den. 

2021-03-25, § 78 beviljade miljö- och byggnadsnämnden om en tidsbegränsad 
dispens från strandskyddet om 5 år i avvaktan på detaljplan. 

I dispensen angavs villkor om att verksamheten ska ansvara för de sopor som 
uppstår av densamma. 

Nämnden gjorde bedömningen att det funnits en campingliknande verksamhet på 
platsen sedan 70-talet och att verksamheten inte påverkar allmänhetens tillgång till 
strandområdet då området saknar hemfridszon. 

2021-04-16 beslutade Länsstyrelsen, Kalmar län att överpröva miljö- och bygg-
nadsnämndens beslut, varvid nämnden remitterats att yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Länsstyrelsens beslut, 2021-04-16 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 78, 2021-03-25 

Bedömning 
I undantagsfall kan dispens från strandskyddslagen meddelas för campingverk-
samhet. 
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I synnerhet om campingverksamheten varit långvarig och pågått sedan innan 
strandskyddslagen inträdde. Detta meddelas i en vägledande dom från Miljödom-
stolen 

(Växjö tingsrätt. Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-09-20. Mål nr: M 

1365-13 och M 1546-13.).  

I domen konstaterar rätten följande:  

Strandskyddsdispens kan beviljas för verksamheter som pågått under lång tid och 
om myndigheterna i praktiken behandlat campingen som en pågående verksamhet 
genom att bevilja bygglov och annat vars syfte är att möjliggöra campingverksam-
heten.  

Vidare skriver rätten att proportionalitetsprincipen medför att dispens från strand-
skyddslagen kan beviljas om effekten av dispensen har liten eller ingen avhållande 
inverkan på den allemansrättsliga tillgängligheten till platsen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) samt Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 105 Dnr B 2020-001119 BN 
 
SÖDVIK 7:2 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus 

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

Marken är mycket mager och har inte stort odlingsvärde. 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus. 

Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger innanför gamla vägen. Området karakteriseras av åkermark och 
fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. 

Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

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

Området omfattas av strandskydd från den närliggande kanalen. Men efter dialog 
med strandskyddshandläggare så har sökande flyttat in tomterna på godkänt av-
stånd från kanalen. 

Den starkt hotade trädarten ask finns rapporterad i området. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB då ledningar finns i området. 
Borgholms energi har i yttrande skrivit att de har ledningsrätt längs gränsen till fas-
tigheten och 6 m in. Sökande har i dialog med Borgholms energi flyttat tänkta tomter 
så att de ej ska inskränka på deras ledningsrätt. Borgholms energi är ok med tänkt 
placering under förutsättning att det finns ett säkerhetsavstånd till VA installationer 
vid det södra hörnet.  

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, de har till 2021-05-13 på sig att in-
komma med yttrande. Ett yttrande med synpunkter har inkommit. 
Ägarna till Stenninge 12:5 skriver i sitt yttrande att bebygga tre fastigheter samt an-
lägga en ny väg ger sådan påverkan på hela samlade bebyggelsen att det borde 
krävas detaljplan för att beviljas. Det finns betydligt bättre lägen i direkt anslutning till 
Gamla vägen t ex norr om Södvik 2:15 som innebär en mer lämplig organisk utveck-
ling av Södvik. 

Ärendet har reviderats med ny placering av tomterna sen det senaste förslaget 
skulle tas i nämnden i februari men drogs tillbaka för att utreda klart strandskydd- 
och ledningsfrågorna.  
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Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott / besiktningsgruppen var på plats 
2021-04-12 och ställde sig då positiva till åtgärden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Karta, 2021-03-22 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-20 
Remissvar BEAB, 2021-04-26 

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 

Förvaltningen bibehåller sin bedömning av att åtgärden ej bör tillåtas.  
Detta av följande skäl: 

Förvaltningen anser att kanalen är avskiljande från övrig bebyggelse så ansökt åt-
gärd får ingen koppling till befintlig bebyggelse speciellt då den hamnar en bit ifrån 
bebyggelsen i övrigt som en egen liten grupp i åkern. Åtgärden utgör därmed inte en 
komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen.  

Åtgärden skulle även ta åkermark i anspråk till väldigt stor del. Enligt 3 kap 4 § Mil-
jöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse för att 
tillgodose väsentliga allmänintressen och detta behov inte kan tillgodoses 

 på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i an-
språk. Flertalet domar såsom MÖD 2016-04-01 P 4087-15 och MÖD 2017:17 samt 
även en dom i vår kommun Mål nr P 886-21 hänvisar till detta.  

Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska avse frågan om den sökta åt-
gärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL). Avgörande för den bedömningen är om marken är lämplig för åt-
gärden (9 kap. 31 § och 2 kap. PBL). Vid prövningen ska miljöbalkens hushållnings-
bestämmelser tillämpas (2 kap. 2 § PBL).  
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Som förtydligande så med jordbruksmark avses åkermark och betesmark som ingår 
i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet (12 kap. 7 § MB). Sådan mark är 
brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 
är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 s. 158). Vid den bedömning-
en bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande be-
tydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmel-
sen var att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 s. 53). 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C), Marcel van Luijn (M) samt Joel Schäfer (S) yrkar för att lämna 
att positivt förhandsbesked. Arbetsutskottet / besiktningsgruppen var på plats 2021-
04-12 och ställde sig positiva till åtgärden. Man såg vid besiktningstillfället att mar-
ken var mycket mager och att den inte har så mycket odlingsvärde.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 106 Dnr B 202-000045 BN 
 
ALBÖKE 1:2 Förhandsbesked för ett bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö.- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus med villkor: 

Byggnader ska utformas så att den karaktäristiska stilen i byn bibehålls avseende 
färg och utformning. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger på en insticksväg från Alböke bygata. Området karakteriseras av 
blandad bebyggelse omgiven av åkermark. På platsen för åtgärden finns idag en 
gammal stenlada. 

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund.  

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 två rödlistade och fridlysta arter rapporterade i området, paddfot och tagg-
körvel. Men miljöenheten bedömer att det ändå går att stycka av en tomtplats.  

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har in-
kommit. 

Ägarna till fastigheten Knäppinge 11:2 skriver i sitt yttrande att de gärna ser att ny 
bebyggelse bibehåller stilen av befintlig gårdsbebyggelse. 

Inkomna yttranden har inte kommunicerats med sökanden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Remissvar, 2021-04-28 
Karta, 2021-01-26 
Remissvar, 2021-01-25 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 

39



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 106   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 

För att få en bra koppling med befintlig bebyggelse så anser förvaltningen att av-
styckning även ska omfatta den mellanliggande åkerbiten då denna ej bedöms kun-
na brukas på ett effektivt sätt med dagens maskiner. På så vis så får man en helhet 
och en enhetlighet i bebyggelsen utan avbrott. En dialog med sökande har förts om 
detta och en reviderad karta skickats in. 

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

Ny byggnad kan koppla på sig på kommunalt vatten och enskild avloppsanläggning 
anses möjlig. 

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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag att meddela positivt för-
handsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

40



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 107   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr B 2021-000035 BN 
 
TÖRNEBY 1:6 Förhandsbesked nybyggnad två bostadshus 

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

byggnad av två bostadshus med villkor: 

- byggnader ska tydligt underordna sig byns bebyggelsemönster 
- byggnader ska utformas med traditionellt sadeltak 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger utmed Törnebyvägen. Området karakteriseras av bebyggelse av 
radbykaraktär där gårdar med mangårdsbyggnader och tillhörande mark är domine-
rande. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund.  

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 

Området ligger inom den fördjupade översiktplanen Borgholm-Köpingsvik. 

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

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter rapporterade i området. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

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

Ägarna till fastigheten Törneby 4:9 skriver i sitt yttrande att ny bebyggelse ska passa 
in i radbyns karaktär. 
Törneby och salomonstorps vägsamfällighet skriver i sitt yttrande att det är av yttres-
ta vikt att befintligt dräneringslang som går över fastigheten fortfarande fungerar. De 
vill att servitut skrivs in så att underhåll av denna kan ske även i framtiden.  

Inkomna yttranden har inte kommunicerats med då det ej förändrar förvaltningens 
ställningstagande. Men bifogas med fördel beslutet sedan för kännedom 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Karta, 2021-01-14 
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Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 
Remissvar Avlopp, 2021-04-28 
Yttrande, 2021-02-19 
Yttrande, 2021-02-15 
Remissvar BEAB, 2021-02-02 
Remissvar rödlistan, 2021-01-25 

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 

Fastigheten som ansökan avser ligger inom område för den fördjupade översiktpla-
nen Borgholm-Köpingsvik. På sidan 65 i densamma står att läsa följande:  

”Törnebys odlingslandskap. Bevara öppna och obebyggda omgivningar, kulturland-
skap. Värdet finns i det öppna odlingslandskap som står i kontrast till radbyns täthet. 
Markerna får ej ytterligare bebyggas eftersom värdet ligger i att radbyns omgivning-
ar hålls öppna och obebyggda.  

Radbyn Törneby är ursprungligen en radby med präktiga gårdar. Mangårdsbyggna-
derna ska fortsatt vara de bostadshus som dominerar byn. Kompletteringar i och 
omkring radbyn ska underordna sig i storlek och färg. Två utmärkta exempel på det-
ta finns i sen tid utförda i gatan mot Salomonstorp. 

Ekonomibyggnaderna är av stor vikt för radbyns värden, därför är omvandling av 
dessa positivt för att undvika förfall. Avstyckningar är direkt olämpliga. Gårdarna ska 
bevaras i sin helhet, radbyns värden ligger i att gårdarna finns kvar i sina samman-
hang med öppen mark omkring. Det är därför viktigt att hålla ett byggnadsfritt av-
stånd, både upplevt och fysiskt omkring radbyn.” 

Förvaltningen tolkar detta som att komplettering till bykärnan kan godkännas men 
avstyckning av omkringliggande åkermarker utanför bykärnan eller gårdar är ej tillå-
tet. 
Då platsen för avsedd åtgärd ligger inom bykärnan så anser förvaltningen att den 
kan tillåtas om beslut villkoras så att man följer den fördjupade översiktplanens in-
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tentioner att kompletterande bebyggelse ska underordna sig befintliga både i stor-
lek, utformning och färgsättning. 

Avseende yttrande från Törneby och salomonstorps vägsamfällighet så är servitut 
en sak som Lantmäteriet tittar på. 

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

Vatten och avlopp går att ordna på platsen och inga rödlistade arter finns rapporte-
rade. 

Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmel-
serna i 3 och 4 kap MB. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked och med vill-
kor att byggnaderna inordnar sig i bebyggelsemönstret samt att tak utformas i tradi-
tionellt sadeltak.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 108 Dnr B 2020-001266 BN 
 
KORNTORP 1:10 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus med villkor: 

- byggnader ska utformas i anpassad färg för att smälta in i det öppna landskapet 
- byggnader ska i storlek och utformning passa med befintlig bebyggelse 
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan till-
låtas. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger i en träddunge. Området karakteriseras av spridd bebyggelse 
omgiven av åkrar och alvarsmark.  

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund.  

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna.(yttrande inkommer) 

 

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

Det finns två rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. Dels ask som är 
starkt hotad och vår starr som är nära hotad. Enligt miljöenheten så ska ett 12 § 6 
samråd hållas med Länsstyrelsen innan ingrepp görs som kan påverka askarna. 

Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandska-
pet, i länets natur- och kulturvårdsplan (Korntorp och Långkärrsalvaret, ej klass 1) 

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

Sökande har i mejl daterat 2021-04-29 beskrivit att hon kommer laga och förstärka 
befintlig väg med nytt bärlager så att den ska fungera ordentligt även för tyngre 
transporter såsom slambil och räddningstjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
Bilaga , 2021-03-17 
Karta, 2020-11-15 
Ansökan förhandsbesked, 2020-11-15 
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Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

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

Motivering 

Området som ansökan avses ligger i en träddunge mellan alvarmark och åker så 
ingen av dessa känsliga områden tas i anspråk. 

Den nya tomten får koppling till en befintlig i norr så 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 
inte uppfyllda.  

Ny fastighet kommer kunna koppla på sig på kommunalt vatten och miljö bedömer 
att enskilt avlopp går att ordna. 

Sökande har besvarat förvaltningens synpunkter på vägen som idag bara är en 
grässträng. Denna kommer fixas och förses med bärlager så att den kommer funge-
ra för även tyngre fordon såsom slambil och räddningstjänst. 

Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmel-
serna i 3 och 4 kap MB. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked och att man 
omformulerar villkoret om att färgsättningen av byggnaden till ”anpassad”.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 109 Dnr B 2021-00459 BN 
 
SÖDVIK 4:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, fritidsbo-
ende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela negativt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett bostadshus. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus för fritidsändamål. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Platsen som an-
sökan avser ligger på den södra sidan av Södviks bygata, precis öster om radbyn. 
Området karakteriseras av dess radbystruktur med kalkstenslador utmed den södra 
sidan av bygatan och mangårdsbyggnader placerade längre upp på tomterna.  

Att placera ett fritidshus i höjd med radbyns ekonomibyggnader skulle bryta mot det-
ta medeltida bebyggelsemönster.  

Borgholms Energi har en ledningsrätt på fastigheten, nära ansökt åtgärd.   

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

Sökande har getts tillfälle att yttra sig. I skrivande stund har inget yttrande inkommit.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Sammanställning, 2021-04-07 
Situationsplan i pdf, 2021-04-07 

Bedömning 
Sökt åtgärd uppfyller inte 2 kap 6 § punkt 1 i Plan- och bygglagen enligt vilken be-
byggelse och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.  

Motivering 

Åtgärden en ovarsam komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns 
i översiktsplanen där det står att ”Traditionell öländsk byggnadstradition ska vägas 
in vid all ny-, till- och ombyggnad” (Översiktsplan 2002:49). 

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

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan 
tillåtas. 
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Konsekvensanalys 
Radbyn är en medeltida byform som till största delen försvunnit i övriga delar av 
Sverige och därför är unik för Öland. Att tillåta en åtgärd som bryter mot radbyns 
struktur innebär att en del av det höga kulturhistoriska värdet, och därmed Ölands 
unicitet, går förlorat.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 110 Dnr B 2020-001413 BN 
 
SOLBERGA 4:15 Bygglov för nybyggnad av 2 st förrådshotell 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av två för-
rådshotell med totalt 1194 m² byggnadsarea (förråd C 558 m² bruttoarea och förråd 
D 636 m² bruttoarea). 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Ramsättravägen. Området karakteriseras av blandad 
bebyggelse). 

Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd. 

Vid ansökan så skickades två förslag på utformning in, efter telefonsamtal 2021-
04-28 med sökande så kom förvaltningen överens med sökande om att gå vidare 
med den utformning som mest liknar befintliga förrådsbyggnader på platsen. 

Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. 

Området ligger inom vattenskyddsområde – sekundär skyddszon.  

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 Solberga 17:6 skriver i sitt yttrande att förrådshotellen skulle 
ge ett negativt intryck i bebyggelsen samt sänka värdet på deras fastighet. 
Ägarna till Solberga 17:1 skriver i sitt yttrande bland annat att ökad trafik skulle le-
da till buller som stör den lugna miljö som Solberga gård gör reklam för. De föreslår 
att sådan verksamhet som förrådshotell borde lokaliseras till industrimark. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Situationsplan i pdf, 2020-12-29 
Teknisk beskrivning, 2020-12-17 
Sektionsritning, 2020-12-17 
Sektionsritning, 2020-12-17 
Planritning, 2020-12-17 
Planritning, 2020-12-17 
Fasadritning, 2020-12-17 
Fasadritning, 2020-12-17 
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-12-17 
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Ansökan bygglov, 2020-12-17 

Bedömning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Den ansökta åt-
gärden passar bra in i bebyggelseområdet om hänsyn tas till fasadernas utformning 
så de blir liknande befintliga. Efter diskussion så går sökande vidare med utformning 
av byggnader som liknar befintliga med plåtfasad liknande stående paneler målat i 
falu rödfärg.  

Angående yttranden så anser förvaltningen att då det redan idag finns stora förråd-
byggnader på fastigheten så är fastigheten redan ianspråktagen för detta ändamål 
och kan ej ge ett mer negativt intryck. 
Avseende yttrande från Solberga 17:1 så avskärmas denna fastighet från deras 
med en liten skogsdunge. Byggnaden kommer absolut synas från de stugor de har 
men kommer med korrekt utformning kunna upplevas som en laduvägg vilket är 
vanligt förekommande i det öländska landskapet. Byggnaderna kan även agera som 
en buffertzon mot grannfastigheten och stoppa att ljud vandrar längre inåt deras fas-
tighet. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 111 Dnr B 2021-000120 BN 
 
KOLSTAD 10:65 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installa-
tion av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för tillbyggnad av enbo-
stadshus med 31 m² byggnadsarea (31 m² bruttoarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 83. 
Fastigheten består idag av en huvudbyggnad från 2001 och en förrådsbyggnad från 
2007. Totalbebyggd yta uppgår idag till 139,5 m2. Med tilltänkt tillbyggnad blir total 
byggnadsarea 170 m2 eller 70% överyta. 
I uterummet så ska en kamin installeras. Med planerad placering blir skorstenen 
dock för kort då den måste gå över nock/taktäckning. Detta kan orsaka problem 
med rök in genom fönstret på övervåningen. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL), de har till 
2021-05-06 på sig att inkomma med yttrande.  Ett yttrande har inkommit till dags 
datum.  
Ägaren till Kolstad 10:64 skriver i sitt yttrande att han anser att gällande lagar och 
regler ska följas samt att placeringen av skorstenen kan orsaka problem när hans 
fastighet bebyggs i framtiden. Han anser även att tillbyggnaden hamnar för nära 
hans fastighet och att hela huvudbyggnaden placerats fel från början, han hördes ej 
vid handläggningen av det bygglovet. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-04-11 inkom 
sökanden med ett yttrande där de vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Yttrande, 2021-04-11 
Information , 2021-03-18 
Fasadritning, 2021-03-18 
Planritning, 2021-03-18 
Information , 2021-03-18 
Situationsplan i pdf, 2021-03-18 
Prestandadeklaration, 2021-02-01 
Ansökan bygglov, 2021-02-01 
Förslag till kontrollplan, 2021-02-01 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 
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- byggnadsarean 170 m² mot gällande max 100 m², 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Placering av skorsten är ej godkänd ur brand och röksynpunkt. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Konsekvensanalys 
Att bevilja en så stor överyta skulle leda till att man sätter detaljplanens syfte 
och bestämmelser helt ur spel. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag till bygglov.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

51



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 112   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 112 Dnr B 2021-000355 BN 
 
AKACIAN 2 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för tillbyggnad av bo-
stadshus med 49 m² byggnadsarea (49 m² bruttoarea) då det finns flera fastigheter 
med tidigare beviljade överytor och med hänvisning till likabehandlingsprincipen. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bostadshus. 
Befintliga byggnader har i dagsläget en total area på 196 m2 uppdelat på  
bostadshus och en gårdsbyggnad. Ansökan av en tillbyggnad på 49 m2 leder till en 
överyta på 22,5 %. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 117. 
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
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 via telefonsamtal  
daterat 2021-04-07. Sökanden vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse, 2021-04-28 
Situationsplan i pdf, 2021-03-29 
Fasadritning, 2021-03-29 
Planritning, 2021-03-29 
Ansökan, 2021-03-11 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

- byggnadsarean 245 m² mot gällande max 200 m², 
Förvaltningens bedömning är att avvikelsen inte bedöms som en liten avvikelse. 

Konsekvensanalys 
Att bevilja avvikelsen kan leda till att man sätter detaljplanens bestämmelser ur 
spel.  

Vid en kontroll av fastigheterna i området så upptäcktes flera fastigheter med tidiga-
re beviljad överyta. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  
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Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov då det finns flera fastigheter med tidigare 
beviljade överytor och hänvisar till likabehandlingsprincipen.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 113 Dnr B 2021-000220 BN 
 
BÖDA KRONOPARAK  2:93 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fri-
tidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden avslå bygglov för nybyggnad av fritids-
hus 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 nega-
tiva yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. I sitt yttrande vilket 
inkommit 2021-04-01 skriver sökande att han haft en dialog med Ricky Wreinert om 
att placera huset delvis på prickad mark. Som skäl till detta anges att fastighets-
gränsen inte följer gränserna i detaljplanen och att det område som i detaljplanen 
betecknas väg inte används till detta ändamål utan är en del av hans fastighet.  
I ett telefonsamtal med sökande 2021-04-14 anger han även att ett av skälen till 
sökt placering är att fastigheten ska delas mellan honom och hans bror och att hu-
set inte ska hamna för nära den nya fastighetsgränsen.  
Efter att ha tagit del av arbetsutskottets beslut från 2021-04-08 har sökande kom-
pletterat bygglovansökan med sin ansökan om förrättning till Lantmäteriet samt ett 
förtydligande till varför huset ska placeras på prickmark. Sökande menar att place-
ringen på prickmark är den som är mest lämplig i förhållande till befintliga byggna-
der och markförhållanden, samt till hur tomten används. Dessa handlingar inkom 
2021-04-15. 
Sökande vidhåller sin ansökan och önskar få ärendet prövat i nämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Situationsplan i pdf, 2021-02-17 
Sektionsritning, 2021-02-17 
Ansökan, 2021-02-17 
Fasadritning, 2021-02-17 
Sektionsritning, 2021-02-17 
Meddelanden, 2021-03-31 
Meddelanden, 2021-04-01 
Situationsplan i pdf, 2021-04-15 
Förrättningshandlingar, 2021-04-15 
Meddelanden, 2021-04-15 
Situationsplan i pdf, 2021-04-15 
Förrättningshandlingar, 2021-04-15 
Meddelanden, 2021-04-15 
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Bedömning 
Fastighetens gränser följer inte gränserna i detaljplanen. Av det skälet är delar av 
fastigheten inte tomtplats som får bebyggas, utan vägmark. Att placera en byggnad 
på prickmark ändrar inte detaljplanens bestämmelser. Då den nya förrättningen inte 
är klar så finns möjligheten att dra den nya gränsen på ett sätt som möjliggör en 
planenlig placering av byggnaden. 
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 detalj-
planen är blir betydligt trubbigare.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Joel Schäfer (S) yrkar bifall till förvaltning-
ens förslag om avslag för bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 114 Dnr B 2020-001059 BN 
 
KÄLLA 3:1 Bygglov för anläggning parkeringsplats klass 2 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  föreslå miljö- och byggnadsnämnden att ta beslut på nämndens möte.  
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ber sökande inkomma med en ny situa-
tionsplan innan miljö- och byggnadsnämndens möte den 20/5 där sökande tar bort 
minst 5 st platser närmaste raden mot grannen, då återstår det 15 st platser samt en 
plan för hur sophanteringen kommer att hanteras.  

Motivering:  

Parkeringsplatsen ligger över 200 meter till kyrkan vilken döljs av vegetation, så kyr-
kan kommer ej att påverkas av åtgärden.  

Med ett positivt bygglov för parkeringsplats klass 2 blir det en ordnad parkering och 
byggnation, ingen vild parkering där husbilar ställer sig oordnat (huller om buller).  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser att parkeringsplatsen ej påverkar  
kulturmiljön.  

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  
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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 inkom efter det första grannhörandet där ansökan såg ut 
att avse ca 12 parkeringsplatser.  

Ägarna till fastigheten Källa 1:1, prästlönetillgångar Växjö Stift, har vidarebefordrat 
grannhörandet till Norra Ölands pastorat, vilka skriver i sitt yttrande att deras jord-
bruksfastighet inte påverkas av åtgärden, men att Statens fastighetsverk som förval-
tar 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 
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 och återförvisar 
ärendet till nämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen konstaterar att det i nämn-
dens beslut saknas motivering till varför bygglov har beviljats för åtgärden. Diarie-
nummer: 403-2115-2021 

2021-04-08, §83 tog miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om att 
återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. Sökanden ombads att 
inkomma med en ny situationsplan där antalet parkeringsplatser specificeras.  

2021-04-15 inkommer sökande med en ny situationsplan, vilket föranleder ett nytt 
grannhörande. Sista dag för grannar att inkomma med yttrande är 2021-05-11. 

De nya uppgifterna ändrar inte förvaltningens bedömning av ansökt åtgärd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 

57



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 114  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Ansökan, 2020-10-09 
Yttrande, 2020-12-06 
Remissvar, 2020-12-07 
Yttrande, 2020-12-15 
Yttrande, 2020-12-15 
Yttrande, 2020-12-21 
Yttrande, 2021-01-11 
Beslut, 2021-01-14 
Besiktningsprotokoll, 2021-01-20 
Beslut, 2021-01-28 
Överklagande, 2021-03-03 
Beslut från annan myndighet, 2021-03-23 
Beslut, 2021-04-08 
Situationsplan i pdf, 2021-04-15 
Meddelanden, 2021-04-15 

Bedömning 
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 punkten PBL (plan- och bygglagen).  

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven om förbud mot förvanskning, enlig 8 kap 13 § 
PBL.  

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

Konsekvensanalys 
Sökt åtgärd skulle förändra platsens karaktär på ett sätt som riskerar att förstöra 
dess attraktionskraft.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Joel Schäfer (S) 
ber sökande inkomma med en ny situationsplan innan miljö- och byggnadsnämn-
dens möte den 20/5 där sökande tar bort minst 5 st platser närmaste raden mot 
grannen, då återstår det 15 st platser samt en plan för hur sophanteringen kommer 
att hanteras.  

Motivering:  

Parkeringsplatsen ligger över 200 meter till kyrkan vilken döljs av vegetation, så kyr-
kan kommer ej att påverkas av åtgärden.  

Med ett positivt bygglov för parkeringsplats klass 2 blir det en ordnad parkering, ing-
en vild parkering där husbilar ställer sig oordnat (huller om buller).  

Ej störande för kulturmiljön.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

58



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 114  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-05 115   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 115 Dnr - BN 
 
Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
Bygglovchefen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om padelba-
na vid Malkars i Borgholm.  

Ordförande informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om att fastig-
hetsägaren för Lofta 2:9 kontaktat ordförande avseende likabehandlingsprincipen.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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