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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 121 Godkännande av kallelse och dagordning    

§ 122 Val av justeringsdatum och justeringsperson    

§ 123 Anmälan om jäv    

§ 124 BN 2021/71 Tertialt bokslut april, information    

§ 125 BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift april månad, 
information 

   

§ 126 Statistik, byggenheten, information    

§ 127 Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, 
meddelande 

   

§ 128 Redovisning av delegationsbeslut, redovisning    

§ 129 BN 2021/73 Detaljplanearbetet, information    

§ 130 Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram, remiss 2021/604   

§ 131 BYXELKROK 1:1 Planprogram "Byxelkroks hamn" 2019/963   

§ 132 Strandbo 1, Afrika 2,Planprogram för hotelländamål 2019/679   

§ 133 BN 2019/70 SOLBERGA 4:2 Detaljplan för flerbostadshus, 
antagande 

   

§ 134 BN 2021/73 Miljö- och byggnadsnämnden, ge miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott delegation att ta beslut 

   

§ 135 BN 2020/1538 ÖSTRA GREDA 3:8 Strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad, yttrande till Mark- och miljödomstolen 

   

§ 136 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande 
(grävning/tilljämning) 

2021/113   

§ 137 BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4 Ansökan om strandskyddsdispens, 
yttrande till Länsstyrelsen 

   

§ 138 SÖDVIK 7:2 Förhandsbesked nybyggnad tre bostadshus 2020/1119   

§ 139 ALBÖKE 1:2 Förhandsbesked för ett bostadshus 2021/45   

§ 140 TÖRNEBY 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad två bostadshus 2021/35   

§ 141 KORNTORP 1:10 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 2020/1266   

§ 142 SOLBERGA 4:15 Bygglov för nybyggnad av 2 st förrådshotell 2020/1413   

§ 143 KOLSTAD 10:65 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad 

2021/120   

§ 144 AKACIAN 2 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, 
permanentboende 

2021/355   

§ 145 BÖDA KRONOPARK  2:93, Bygglov för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

2021/220   
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§ 146 DJURSTADTORP 2:82 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 2021/135   

§ 147 BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m 2020/1358   

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

§ 149 LOFTA 2:9 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2021/244   

§ 150 BN 2021/- Övriga frågor och information    

 

3



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 121   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 121 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

tillägg.  

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

Dagens sammanträde 
Tillägg av följande ärenden:  

Nr 29 Lofta 2:9, diarienummer B 2020-000244 
Nr 30 Övriga frågor och information. Information om Uggletorp 1:10 samt Gotland 
10. Presentation av nyanställd personal i miljöenheten.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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 2021-05-20 122   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 122 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

ersättare Marie-Helen Ståhl (S). 

att  justeringsdatum beslutas till 2021-05-25 kl 14:00.  

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 123 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen om jäv av Marcel van Luijn (M) och Stefan Bergman 

(FÖL) och lägga den till handlingarna.  

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

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

Dagens sammanträde 
Marcel van Luijn (M) anmäler jäv till §133. 

Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv till §145 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 124 Dnr B 2021-000071 BN 
 
BN 2021/71 Tertialt bokslut april, information 

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

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende plan- 
och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Nämnden svarar 
för tillsyn och kontroll av omkring 1 200 verksamheter inom kommunen, däribland 
många kommunala verksamheter. 

Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till april en negativ bud-
getavvikelse om -12 tkr. Prognosen för året är -40 tkr. Det råder osäkerhet i pro-
gnosen då kostnader för förlorad arbetsinkomst kommer påverka. 

1Förvaltningsberättelse 

1.1Händelser av väsentlig betydelse 

Den nya e-tjänsten är i drift sedan 1/4-2021 på byggenheten. Fler funktioner plane-
ras i det nya systemet jämfört med det gamla. Orderingången är fortsatt hög och 
har ökat på bygg med cirka 20 procent och på kart- och mät med 37 procent jäm-
fört med förra året. 

E-tjänster för miljöenheten är på gång men fungerar inte fullt ut med systemen än 
så länge. Utåt sett på hemsidan fungerar det men mellan systemen internt finns in-
te funktion fullt ut ännu. 

1.2God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden ett underskott på -12 tkr relate-
rat till något högre kostnader för arvoden samt avgifter för kurser. Det finns en osä-
kerhetsfaktor kring hur det nya beslutet om kompensation för utebliven arbetsin-
komst kommer påverka nämndens budget därför sätts en negativ prognos på -40 
tkr. 

Kommunens verksamheter 

Nämndens mål 

Kommunfullmäktiges mål utgår ifrån Agenda 2030 och nämnderna följer upp dessa 
fyra mål. En bedömning om målet prognostiseras bli uppnått (grön), mestadels 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

uppnått (ljusgrönt), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs. Vidare åter-
finns analys av målet. Avslutningsvis redovisas en tabell för respektive mål där ut-
fall och/eller prognos av mätetal visas tillsammans med måluppfyllelse på respekti-
ve mätetal. 

Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 

Kommentar 

Målet prognostiseras delvis uppnås. Mätning av sökflöde på hemsidan och infor-
mation till alla har ännu inte påbörjats, utfallet på dessa har tidigare år varit 61% 
2016 och 65% 2019. Informationsträff/utbildning för verksamheter kommer genom-
föras digitalt i början på sommaren. 

Handläggningstiden för bygglov finns ingen tidigare statistik på och är därför svår 
att prognostisera i nuläget men det nya ärendehanteringssystemet som införts kan 
bidra till en bättre översikt av verksamheten. 

 

 

Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

Kommentar 

Målet prognostiseras delvis uppnås. E-tjänster är under framtagande. Inom serve-
ringstillstånd finns ett högt inflöde digitalt men utslaget på hela enheten uppskattas 
att cirka 24 procent av inkomna ärenden har kommit in via e-tjänst. 
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Inom bygg är motsvarande siffra för perioden 22 procent. Då det är nya system så 
prognostiserar inte verksamheten att nå målet om att 50 procent av ärendena som 
kommer in via e-tjänst. Enheten samverkar med Mönsterås avseende energiråd-
givning men då statistik inte kommit ännu, kan inte samverkan utvärderas. 

 

 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Efter april uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -12 tkr. Detta 
härleds till högre kostnader för något högre arvoden samt avgifter för kurser. 

Några punkter från verksamheterna: 

•Intäkter i april för byggenheten överskrider budget och påverkar resultatet positivt.  

•Miljöenheten uppvisar en budget som är nära balans för perioden. Debitering av 
hälsoskydd och alkoholtillstånd kommer ske innan sommaren. 

Analys av årsprognos 

För 2021 förväntas nämnden uppvisa en budget i balans i dagsläget. Det som 
kommer påverka prognosen negativt är beslutet som är taget om att kompensera 
för inkomstbortfall för nämndens ledamöter. Storleken på kostnaden är ännu inte 
uppskattad. 

Prognosen från verksamheterna är: 

•Prognosen är att budgeten hålls för byggenheten med ett överskott på 550 tkr, 
förutsatt att ärendeingången är i den nivå som den varit. Överskottet är också rela-
terat till ärenden som inte fakturerats för 2020 då verksamheten uppvisade under-
skott. Bostadsanpassningen förväntas ha en budget i balans. Det kan bli högre in-
täkter inom kart- och mät än vad som prognostiserats. 
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•Prognosen för miljöenheten är ett underskott på -700 tkr. Detta är främst relaterat 
till att det är mer personal än budgeterat från och med april och framåt. 

 

Åtgärder och konsekvensanalys 

Inga åtgärder planeras för året men nämnden har lyft problematiken med eventuellt 
högre kostnader för arvoden i budgetberedningen. 

1.3Förväntad utveckling 

När pandemin är över, kan byggboomen avta. Detta kan medföra att den nuvaran-
de höga intäktsposten på byggenheten normaliseras i slutet av året. 

Budgeten för miljö-, bygg- och bostadsanpassning flyttas över till miljö- och bygg-
nadsnämnden vid årsskiftet som planen ser ut nu förutsatt att det förslaget går ige-
nom kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni. I samband med det 
kommer också budgeten för köp av administrationen medfölja. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-11 
Tertialt bokslut 2021-05-11 

Konsekvensanalys 
Inga åtgärder planeras för året men nämnden har lyft problematiken med 
eventuellt högre kostnader för arvoden i budgetberedningen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra redogörelse och information.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 125 Dnr B 2021-000073 BN 
 
BN 2021/73 Antal ärenden som fått reducerad avgift april månad, infor-
mation 

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

Ärendebeskrivning 
Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär  

en reducerad avgift för kunden var för april månad 10, totalt  

intäktsbortfall om 53,9 tkr, vilket är 4 % av den totala intäktssumman för månaden. 
Jämfört med samma period förra året har antalet ärenden ökat från 4 med en total 
summa på 18,4 tkr (7 % av intäkterna). 

 

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder: 
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Diagrammet visar hur intäktsbortfallet utvecklas månadsvis och jämförs med 2020 
års värden. 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 126 Dnr B  BN 
 
Statistik, byggenheten, information 

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

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

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Statistik, excel 2021-05-121 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för genomgång och information i ärendet.  

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Beslut skickas till 
- 
______________

15



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 128   
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§ 128 Dnr - BN 
 
Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

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

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag.  

Miljö- och byggnadsnämnden får varje månad en genomgång och information om 
hur arbetet med detaljplanerna fortskrider. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12 
Planprioritering, 2021-05-11 

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

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ §130 Dnr B 2021-000604 BN 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram, remiss 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning då de rätta under-
lagen inte föreligger inför dagens möte.  
att ärendet tas upp igen på miljö- och byggnadsnämndens juni-möte. 

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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §96 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
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 redovisning och information i ärendet. 

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) yrkar med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) för ändring i 
bilagan ”Bilagor till riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram”, sidan 14: 

Att ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig (kommu-
nal) byggnation” 
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Att ta bort ”ej uppstartad” och ersätta med ”ej beslutad”. 

 

Marcel van Luijn (M) påtalar även att handlingarna inte är de samma som från 
kommunstyrelsens beslut.  

Ajournering 

Ordförande beslutar att ajournera mötet under 10 minuter för att utreda beslutsun-
derlagens riktighet.  

Mötet återupptas. Efter genomgång av handlingarna informerar kommunsekreterare 
och nämndsekreterare att rätt handlingar ej har gått ut i kallelsen.  

Ordförande beslutar att ärendet återförvisas till förvaltningen för vidare handläggning 
samt att ärendet lyfts till miljö- och byggnadsnämndens juni-möte med rätt handling-
ar.  

Beslut skickas till 
Förvaltningen 
______________
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§ 131 Dnr B 2019-000963 BN 
 
BYXELKROK 1:1 Planprogram "Byxelkroks hamn" 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna samrådsredogörelsen och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 

en detaljplan för hamnområdet där möjligheterna för en ökad utveckling ut-
reds. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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 Byggnadspla-nen från år 
1955. Ändringen av byggnadsplanen år 1977 innebar en utvidgning av hamnen 
och området planlades för handel och hamnändamål med högsta bygg-nadshöjd 
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 besö-kare. 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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §97 
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 möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, ut-
formning och färgsättning”. I den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok, antagen 
2017-01-16 § 8, är området utpekat som utvecklingsområde för turism och rekrea-
tion 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 ut-ma-
ningar och frågor som behöver undersökas och tas ställning till. Vid framtida explo-
atering är det viktigt att mycket stor varsamhet och hänsyn tas till befintlig bebyg-
gelse. Det är viktigt att bevara den helhet av hamnmiljö som finns idag. Lämplig 
placering, 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 Byx-
elkroksområdet då reningsverket i dagsläget är underdimensionerat, det är dess-
utom kapacitetsbrist på vatten. Det kan krävas en långsiktig lösning för re-nings-
verket 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 plan-
läggningen. Det har däremot gjorts ett konstaterande att det kan vara lämpligt att 
området planläggs i två etapper och därmed två detaljplaner, en detaljplan för stör-
re delen av hamnområdet och en plan för ”nya Byxelkroks centrum”. Denna etap-
pindelning blir ett naturligt sätt att stegvis planlägga området, då planläggning av 
hamnområdet har en större prioritet än området vid Byxelkroks centrum. Ett beslut 
om lämplig avgränsning kommer behöva göras inför påbörjandet av detaljplanear-
betet. 

Sammantaget görs bedömningen att det finns förutsättning för att påbörja en de-
taljplaneprocess för hamnområdet. Detaljplanen ska handläggas med utökat förfa-
rande då en kommande planläggning kommer vara av betydande intresse för all-
mänheten. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Marie-Helen 
Ståhl (S) tackar för mycket bra redogörelse och information i ärendet samt yrkar bi-
fall 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. 

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

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, Borgholms kommun 
______________
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§ 132 Dnr B 2019-000679 BN 
 
Strandbo 1, Afrika 2,Planprogram för hotelländamål 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  upphäva beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2021-03-25 § 72 

 
att  godkänna samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

en detaljplan där möjligheterna för hotell- och bostadsändamål, handel och 
parkering inom fastigheterna Strandbo 1 och Afrika 2. 
 

Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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. Be-
slut 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 ytt-
randen under samrådstiden, sju från statliga myndigheter och verk och tre från pri-
vata fastighetsägare och föreningar. De viktigaste synpunkterna som lyftes i yttran-
den gällde hur nybyggnation ska klimatsäkras då platsen kring hotellet är väldigt låg-
länt och rikserar att påverkas av havsnivåhöjningar. Hur en framtida 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 be-
fintlig byggnadsstruktur som finns i området runt Strand hotell. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §98 
Samrådsredogörelse upprättad 2021-02-24  
Tjänsteskrivelse 2021-05-07 

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 den fördjupade 
översiktsplanen men förslaget i planprogrammet är en utveckling i form av bostäder 
vilket knyter an till en redan befintlig struktur i området.  
 
De synpunkter som inkommit under samrådet av planprogrammet visar att det finns 
många komplexa frågor att ta ställning till och noga utreda om platsen ska kunna ut-
vecklas. Anpassning till klimatförändringar, dagvattenhantering och kulturmiljön är 
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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. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Marie-Helen 
Ståhl (S) yrkar bifall till att upphäva beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2021-03-
25 § 72 samt att godkänna samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att 
ta fram en detaljplan där möjligheterna för hotell- och bostadsändamål, handel och 
parkering inom fastigheterna Strandbo 1 och Afrika 2 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Strand Hotell Borgholm Fastighets AB  
Kommunstyrelsen, Borgholms kommun 
______________
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§ 133 Dnr B 2019-000070 BN 
 
BN 2019/70 SOLBERGA 4:2 Detaljplan för flerbostadshus, antagande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för antagande. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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. 
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Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §99 
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 
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde. 

Yrkande 
Tomas Zander(C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall att god-
känna detaljplanen med tillhörande handlingar för antagande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen, Borgholms kommun 
______________
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§ 134 Dnr B 2021-0000073 BN 
 
BN 2021/73 Miljö- och byggnadsnämnden, ge miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott delegation att ta beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §99 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Kommunallag (2017:725 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att ge miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-
skott rätt att besluta om att dra till-baka/återremittera ärenden till förvaltningen innan 
miljö- och byggnads-nämndens beslut samt att ge miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott rätt att besluta om att dra till-baka/återremittera ärenden till förvalt-
ningen om inte alla beslutsunderlag har funnits till buds vid miljö- och byggnads-
nämndens möte innan justering av protokoll. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
- 
______________

27



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 §135   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ §135 Dnr 2020-001538 BN 
 
BN 2020/1538 ÖSTRA GREDA 3:8 Strandskyddsdispens för komple-
mentbyggnad, yttrande till Mark- och miljödomstolen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
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-
döms medföra en hög avhållande effekt på allmänheten, såväl i vattenområdet som 
på land. 
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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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §102 
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.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Mark- och Miljödomstolen, mål nummer M983-21, senast 2021-
05-28 
______________
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§ 136 Dnr B 2021-000113 BN 
 
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för anläggande (grävning/till-
jämning) 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att vidhålla sitt tidigare ställningstagande i fråga om strandskyddsdipsens för anläg-
gande (grävning/tilljämning) av markområde samt nedtagning av träd på Kapellud-
dens camping då åtgärderna skett i samband med uppförande av ny stugby. Som 
särskilt skäl anges att platsen är ianspråktagen. 
Länsstyrelsen önskar redovisning av massor som forslats bort från byggarbetsplat-
sen. Massorna är det material som byggentreprenören grävt ut från grundläggning-
en av stugorna. I övrigt är marken återställd höjdmässigt. 

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. 
Förvaltningens förslag till yttrande har kommunicerats med sökanden.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §103 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18 
Länsstyrelsens beslut, 2021-04-19, mål nr 526-3644-21(526-3199-21) 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Ordförande ber Länsstyrelsen Kalmar Län om uppmärksamhet att samhällsbygg-
nadsnämnden i Borgholms kommun upphörde 2018-12-31, att det sedan 2019-01-
01 är en miljö- och byggnadsnämnd samt att Länsstyrelsen har fel e-postadress till 
miljö- och byggnadsnämnden. Rätt e-postadress till miljö- och byggnadsnämnden, 
Borgholms kommun är: mobn@borgholm.se  

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning. 
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Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar, kalmar@lansstyrelsen.se 
______________
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§ 137 Dnr 2020-001817 BN 
 
BN 2020/1817 BJÄRBY 2:4 Ansökan om strandskyddsdispens, yttrande 
till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  vidhålla sitt beslut och att lämna följande yttrande:  

Sökanden har inkommit med redovisning tillsammans med bilder som visar cam-
pingverksamhet sedan 60-talet. På en av bilderna skymtar en registreringsskylt med 
länsbokstav. Dessa slutade användas 1973. Därmed anser nämnden det vara klar-
lagt att campingen funnits innan strandskyddet.  

Om campingen inte längre skulle kunna bedriva sin verksamhet är risken stor att 
allmänhetens 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 

Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om strandskyddsdispens 2020-11-
02.  

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

I dispensen angavs villkor om att verksamheten ska ansvara för de sopor som upp-
står 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 byggnads-
nämndens beslut, varvid nämnden givits möjlighet att yttra sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §104 

Tjänsteskrivelse, 2021-05-18 
Yttrande från sökande med fotodokumentation, 2021-05-12 
Länsstyrelsens beslut, 2021-04-16, mål nr 526-3448-21 Jmf 526-3305-21 

 Miljö- och byggnadsnämndens beslut § 78, 2021-03-25 
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Bedömning 
I undantagsfall kan dispens från strandskyddslagen meddelas för campingverk-
samhet. 

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: 
M1365-13 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. 

Konsekvensanalys 
Om campingen inte längre skulle kunna bedriva sin verksamhet är risken stor att 
allmänhetens 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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Stefan Berg-
man yrkar bifall till att vidhålla sitt tidigare beslut och att lämna yttrande till Länssty-
relsen enligt förvaltningens förslag.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar via e-post: kalmar@lansstyrelsen.se  
Beslutet skickas till sökande för kännedom 
______________
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§ 138 Dnr B 2020-001119 BN 
 
SÖDVIK 7:2 Förhandsbesked nybyggnad tre bostadshus 

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

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

Vid besök på platsen noterades att det att ny bebyggelse för bostadsändamål skulle 
passa in samt att markens beskaffenhet såg mager ut. Det finns inga askar där 
byggnaderna planeras.  

Den sökta åtgärden passar väl in med övrig bebyggelse och skapar en naturlig fort-
sättning av samhället.  

Upplysningar 

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 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. 
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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. Två yttranden med synpunkter har inkommit till dags datum. 
 
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. 
 
Ägarna till Södvik 7:19 skriver i sitt yttrande att de är oroliga för att den tilltänkta 
byggnationen av framförallt vägen gör att avrinningen från kanalen skulle försämras. 
Åkern med de nya tomterna ligger drygt 20 cm under de bebyggda tomterna öster 
om kanalen. Det skulle därför öka risken för översvämningar öster om kanalen vid 
regn och vårsmältning. Nuvarande bro över kanalen är delvis raserad och klarar inte 
tunga fordon och förstärkning kan försämra genomflödet i kanalen. 

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.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-05-05 §105 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19 
Karta, 2021-03-22 
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-20 
Remissvar Borgholm Energi AB (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. 
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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 

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.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att lämna positivt förhandsbesked. När besikt-
ningsgruppen var på plats 2021-04-12 noterades det att ny bebyggelse för bostads-
ändamål skulle passa in samt att markens beskaffenhet såg mager ut. Det finns 
inga askar där byggnaderna planeras.  

Stefan Bergman (FÖL) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar för att 
meddela negativt förhandsbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Omröstning ska göras.  

Omröstning 
Om bifall till att meddela positivt förhandsbesked, röstar JA. 

Om bifall till att meddela negativt förhandsbesked, röstar NEJ. 

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster.   

Därmed har Tomas Zanders yrkande om bifall till att meddela positivt förhandsbe-
sked vunnit. 

 JA –  NEJ – 
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
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Marcel vann Luijn (M) X 
Marie-Helen Ståhl (S) X 
Peder Svensson (C) X 
Stefan Bergman (FÖL)  X 
Torbjörn Nilsson (SD)  X 
 
Reservation 
Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Bergman (FÖL) reserverar sig till beslutet.  

Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Bergman (FÖL) reserverar sig skriftligt mot be-
slutet (se nedan) 

Protokollsanteckning 
Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Bergman (FÖL) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

Vi anser att kanalen är avskiljande från övrig bebyggelse så ansökt åtgärd 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 § Mijö-
balken 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 anspråk. Flertalet 
domar såsom MÖD 2016-04-01 P 4087-15 och MÖD 2017:17 samt även en dom i 
Mål nr P 886-21 hänvisar till detta.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar (ägarna till Stenninge 12:5 och Södvik 7:19) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 139 Dnr B 2021-000045 BN 
 
ALBÖKE 1:2 Förhandsbesked för ett bostadshus 

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

Beslutet gäller med följande villkor: 

- byggnader ska utformas så att byns karaktär behålls avseende färg och utform-
ning. 

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 till-
låtas. 

Upplysningar 

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

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

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

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

Avgift: 10 485 SEK, Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

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. 
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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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §106 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Remissvar, 2021-04-28 
Karta, 2021-01-26 
Remissvar, 2021-01-25 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 

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. 
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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 att lämna positivt förhandsbesked. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar (ägarna till Knäppinge 11:2) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar  
 
______________
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§ 140 Dnr B 2021-000035 BN 
 
TÖRNEBY 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad två bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus med villkor: 

att byggnader ska tydligt följa byns bebyggelsemönster 

att  byggnader ska utformas med traditionellt sadeltak 

att  befintlig dräneringsslang som går över fastigheten ska fortfarande fungerar 

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

Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan till-
låtas. 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 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. 
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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 sökande då det ej förändrar för-
valtningens ställningstagande. Bifogas beslutet för kännedom. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 § 107 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Karta, 2021-01-14 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-14 
Remissvar Avlopp, 2021-04-28 
Yttrande, 2021-02-19 
Yttrande, 2021-02-15 
Remissvar Borgholm Energi AB (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 
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3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
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-
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 kollar 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.  
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Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till positivt 
förhandsbesked med villkor att befintlig dräneringsslang som går över fastigheten 
fortfarande ska fungerar, byggnaderna ska tydligt underordna sig byns bebyggelse-
mönster samt att byggnader ska utformas med traditionellt sadeltak. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar (Törneby och Salomonstorps vägsamfällighet samt ägarna till Tör-
neby 4:9) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
 
______________
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§ 141 Dnr B 2020-001266 BN 
 
KORNTORP 1:10 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 

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

att byggnader ska utformas i anpassad färg för att smälta in i det öppna landskapet 

att  byggnader ska i storlek och utformning passa med befintlig bebyggelse 

att sökanden ska kontakta Länsstyrelsen för att samråda enligt 12 § 6 Miljöbalken 
innan ingrepp görs som kan påverka askarna. 

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 till-
låtas. 

Upplysningar 

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 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.  
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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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 § 108 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-30 
 Bilaga , 2021-03-17 
Karta, 2020-11-15 
Ansökan förhandsbesked, 2020-11-15 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

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

Motivering 

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

46



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 141   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 för nybyggnad 
av ett bostadshus. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 142 Dnr B 2020-001413 BN 
 
SOLBERGA 4:15 Bygglov för nybyggnad av 2 st förrådshotell 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av två förrådshotell med totalt 1194 

m² byggnadsarea (Förråd C 558 m² bruttoarea och förråd D 636 m² bruttoarea). 
att med utformning av byggnader som liknar befintliga med plåtfasad liknande stå-

ende paneler målat i falu rödfärg. 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 
Upplysningar 
Kontrollansvarig ska anmälas innan tekniskt samråd hålls 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Tekniskt samråd ska genomföras 
Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta 
bygglovsenheten för bokning av tid för tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsbeskrivning  

 
Fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde. Inom vattenskyddsområde gäller 
särskilda hänsynsregler, skyddsföreskrifter, för att vattnet inte ska bli förorenat. I 
skyddsföreskrifterna regleras exempelvis hantering av oljeprodukter och kemikali-
er, infiltration av avloppsvatten, spridning av gödsel och bekämpningsmedel, trans-
port av farligt gods, anläggande av vägar och bebyggelse, grävning och täktverk-
samhet. Tillstånd från skyddsföreskrifterna kan krävas och tillståndet hanteras av 
miljöenheten. Vid frågor om tillstånd kontakta miljöenheten, Borgholms kommun. 

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

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

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

48



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 142   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Ärendebeskrivning 
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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §110 
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 
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 
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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 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn 
Nilsson (SD) yrkar bifall till att bevilja bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar (Solberga 17:1 och Solberga 17:6) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
______________
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§ 143 Dnr B 2021-000120 BN 
 
KOLSTAD 10:65 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installa-
tion av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 31 m² byggnadsarea 
(31 m² bruttoarea). 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Nämnden anser att det finns liknande avvikelser inom detaljplanen och finner där-
med åtgärden som lämplig.  
Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller be-
slut som meddelats med stöd av lagen.  
Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för pro-
jektet följs.  
Åtgärden får inte får påbörjas innan startbesked har lämnats. Innan startbesked kan 
ges ska en godkänd skortstenslösning ha presenterats för förvaltningen. 
Påbörjas åtgärden utan startbesked, kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.  
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 
Avgift: 10 485 SEK, Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

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. 
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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). Ett yttrande 
har inkommit.  
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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §111 
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 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande informerar miljö- och byggnadsnämnden om att sökanden har kontaktat 
ordförande via e-post 2021-04-19 med information om att: 

Idag den 19 maj 2021 blev undertecknad ägare till tomten med fastighetsbeteckning 
Kolstad 10:64. Affären genomfördes i samarbete med Kjell Jakobsson på Svensk 
Fastighetsförmedling. Ansökan om lagfart skickas in idag, men köpebrev är alltså 
undertecknat och betalning erlagd. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov nu när det har blivit andra förutsättningar 
då det har kommit nämnden till kännedom att sökande har förvärvart Kolstad 10:64 

Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn 
Nilsson (SD) yrkar bifall till bygglov.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 144 Dnr B 2021-000355 BN 
 
AKACIAN 2 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshus med 49 m² byggnadsarea (49 
m² bruttoarea). 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller be-
slut som meddelats med stöd av lagen.  
Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för pro-
jektet följs.  
Kontrollansvarig ska anmälas.  
Tekniskt samråd ska genomföras. Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt 
samråd har hållits och startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tek-
niskt samråd. Byggherren ska kontakta plan- och byggenheten för bokning av tid för 
tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.  
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 
Avgift: 10 485 SEK, Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

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 %. 

54



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-05-20 144   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §112 
Tjänsteskrivelse, 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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov med hänvisning till likabehandlingsprincipen.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 145 Dnr B 2021-000220 BN 
 
BÖDA KRONOPARK  2:93, Bygglov för nybyggnad av bostadshus fri-
tidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus 64 m². 
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse.  
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller be-
slut som meddelats med stöd av lagen.  
Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för pro-
jektet följs.  
Kontrollansvarig ska anmälas.  
Tekniskt samråd ska genomföras. Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt 
samråd har hållits och startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tek-
niskt samråd. Byggherren ska kontakta plan- och byggenheten för bokning av tid för 
tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.  
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tid-
ningar. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 
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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.  
Sökanden har innan miljö- och byggnadsnämndens möte 2021-05-10 inkommit 
med ett nytt förslag på placering på en situationsplan.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §113 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-28 
Situationsplan, 2021-05-10 
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 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov då sökanden inkommit med förslag på ny placering.  
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Jäv 
Stefan Bergman (FÖL) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets beredning eller be-
slut.  

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 146 Dnr B 2021-000135 BN 
 
DJURSTADTORP 2:82 Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med 104,3 m² byggnadsarea. 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL. 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse.  
Upplysningar 
Rune Karlsson godtas som kontrollansvarig 
Med hänsyn till att byggnaden ska användas som fritidshus, bedömer miljö- och 
byggnadsnämnden att färdigställandeskydd inte behövs. 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller be-
slut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att 
annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
Tekniskt samråd ska genomföras 
Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta 
plan- och byggenheten för bokning av tid för tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan 

 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda kontroll-
planen/blanketten begäran om slutbesked insänds till Miljö- och byggnadsnämn-
den. Därefter utfärdas ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk. 
Förutom generell lagstiftning kan följande krav gälla: 

- Tillstånd att inrätta eller ändra avloppsanordning. Tillstånd ansöks hos mil-
jöenheten på kommunledningsförvaltningen. 

-  
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tid-
ningar. 
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Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser 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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §100 
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 
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. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att be-
vilja bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 147 Dnr B 2020-001358 BN 
 
BÖDA KRONOPARK 2:176 Bygglov för nybyggnad av mast 48m 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 48 meter högt teletorn och 
en teknikbod med 8 m² byggnadsarea. 
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. 
Upplysningar 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser 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 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. 2021-05-10 inkom 
sökanden med yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden, 2021-05-05 §101 
Yttrande, sökande 2021-05-10 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29 
Meddelanden, 2021-04-22 
Ansökan, 2020-12-04 
Karta, 2020-12-04 
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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. 
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) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD), Marie-Helen Ståhl 
(S), Stefan Bergman (FÖL), Marcel van Luijn (M), Peder Svensson (C) samt Joel 
Schäfer (S) yrkar bifall till att avslå bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande och med information om hur man överklagar beslut.  
______________
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§ 148 Dnr B 2020-001059 BN 
 
KÄLLA 3:1 Bygglov för anläggning parkeringsplats klass 2 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av parkeringsplats för personbil klass 2 (hus-
bil), 15 platser enligt situationsplan 2021-05-09. 
att sökande ansöker om ändrad anslutning mot statlig väg då användningen av 
fastigheten ändras 
att  kontakt tas med Borgholm Energi AB för sophantering 
Nämndens anser att den ansökta åtgärden bedöms vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan, enligt 2 kap 6 § 1 punkten PBL. Att åtgärden bedöms uppfylla kraven 
om förbud mot förvanskning, enligt 8 kap 13 § PBL.  
Det finns idag ett problem med oorganiserad camping i området och man övernatta-
ra i känslig natur. Den sökta åtgärdens syfte är att styra upp den oorganiserade 
campingen i området samt att säkerställa att den känsliga naturen inte påverkas.  
 
Den sökta åtgärden ligger inte i anslutning till gamla kyrkan och den gamla kyrkan 
kommer inte att påverkas. Den sökta åtgärden kommer ej skönjas från gamla kyr-
kan, avståndet är över 200 meter och med vegetation och bebyggelse emellan gam-
la kyrkan och den sökta åtgärden.  
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL. 
 
Upplysningar 
 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och in-
rikes tidningar, även om det inte fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga kraft 
sker det på egen risk. 
 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tid-
ningar. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 
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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 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-
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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. 

2021-02-05 §26  tog Miljö- och byggnadsnämnden beslut att bevilja bygglov för par-
kering för personbil klass 2 om ca 6170 m² på platsen. 

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 tar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om att åter-
förvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. Sökanden ombeds att in-
komma 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.  

2021-04-27 Meddelar en av grannarna att markförberedelser påbörjats på platsen. 
Efter att ha tittat på de foton grannen skickat in bedömer förvaltningen att de åtgär-
der som gjorts inte i sig är bygglovpliktiga.  

2021-05-05 Tas ärendet upp i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, sökan-
de uppmanas att ta bort fem av parkeringsplatserna närmast gränsen till grannen.  

2021-05-09 Inkommer sökande med två nya situationsplaner för åtgärden. En med 
20 platser och en med 15 platser. Tillsammans med detta inkommer sökande med 
ett yttrande om att en organiserad ställplats har mindre negativ inverkan än vad 
den nuvarande situationen med husbilar som parkerar på kyrkans parkering har. 
Sökande hänvisar även till samtal med ledamöter i nämnden avseende de nya si-
tuationsplanerna.  

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

Ägarna till Vi 7:2 skriver i sitt yttrande att de står fast vid sitt tidigare yttrande, men 
att det nu har än större tyngd då ansökan nu avser fler platser. Vidare anser de att 
alla fastighetsägare i byn bör höras då åtgärden kommer påverka trafiksituationen. 
De önskar även att Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet hörs i frågan 
som ägare respektive förvaltare av Källa gamla kyrka.  

Norra Ölands pastorat uttalar sig på uppdrag av prästlönetillgångar Växjö Stift, 
ägare till Källa 1:1, och vidhåller sitt tidigare yttrande om att kulturmiljön skulle på-
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verkas negativt av åtgärden och att klagomål från allmänheten kommer hamna hos 
dem.  

Ägare till Källahamn 2:1 skriver i sitt yttrande att åtgärden skulle ha negativ inver-
kan på kulturmiljön, boendemiljön samt trafiksituationen. Vidare menar personen 
att det inte tagits hänsyn naturvärdena på platsen samt att miljörisker introduceras 
nära bostäder. Oro uttrycks för att detta kommer bli en camping mitt i byn varför al-
la bybor borde ges tillfälle att yttra sig.  

Ägarna till Vi 2:13, vilka inte bedömts vara sakägare i frågan, har yttrat sig och me-
nar att en ställplats skulle ha en stor negativ inverkan på bymiljön.  

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande som vidhåller sin ansökan.  

Statens fastighetsverk har givits tillfälle att yttra sig i egenskap av förvaltare av Käl-
la 2:1 som ägs av staten. 2021-05-17 inkommer ett yttrande från dem där de be-
skriver Källa gamla kyrkas historia och dess plats i landskapet. Avslutningsvis skri-
ver de att ”SFV anser att en parkeringsplats/campingplats med husbilsparkering är 
främmande i det ålderdomliga landskap som omger Källa g: a kyrka och att an-
läggningen skulle innebära ett störande inslag i kyrkans närmiljö och strida mot det 
statliga byggnadsminnet samt utpekat riksintresse. SFV motsätter sig därför den 
föreslagna husbilsparkeringen.”  

Även detta yttrande har kommunicerats med sökande som i skrivande stund inte 
inkommit med något yttrande.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-05-05 §114 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18 
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 
Remissvar, 2021-05-04 
Bilaga, 2021-05-04 
Remissvar, 2021-05-07 
Bilaga, 2021-05-07 
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Meddelanden, 2021-05-08 
Situationsplan, 2021-05-09 
Situationsplan, 2021-05-09 
Meddelande, 2021-05-09 
Remissvar, 2021-05-10 
Bilaga, 2021-05-10 
Remissvar, 2021-05-17 
Meddelande, 2021-05-17 

Bedömning 
Förvaltningen anser att den ansökta åtgärden inte bedöms vara lämplig med hänsyn 
till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan, enligt 2 kap 6 § 1 punkten PBL. Att åtgärden bedöms inte uppfylla 
kraven om förbud mot förvanskning, enlig 8 kap 13 § PBL.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Marie-Helen 
Ståhl (S) yrkar bifall till bygglov för 15 st ställplatser.  

Stefan Bergman (FÖL) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar avslag för 
bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut 

Propositionsordning 
Omröstning ska genomföras avseende de två förslagen. 

Omröstning 
Omröstning genomförs. 

De som stödjer Tomas Zanders förslag om att bevilja bygglov röstar ja och de som 
stödjer Stefan Bergmans förslag om att avslå bygglov röstar nej.  

Vid omröstningen avges 5 ja-röster och 2 nej-röster.   

Därmed finner ordförande att Tomas Zanders förslag har vunnit. 

 JA –  NEJ –   
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 
Marie-Helen Ståhl (S) X 
Peder Svensson (C) X 
Stefan Bergman (FÖL)  X 
Torbjörn Nilsson (SD)  X 
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Reservation 
Stefan Bergman (FÖL) samt Torbjörn Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar (Källa 1:1,Vi 2:13,Vi 7:2, förvaltare av Källa 2:1) 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
 
______________
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§ 149 Dnr B 2021-000244 BN 
 
LOFTA 2:9 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 9,1 m² byggnadsarea (2,7 m² 
bruttoarea och 6,4 m² öppenarea).  
 
att detta beslut upphäver tidigare beslut av miljö- och byggnadsnämnden 2021-
04-21 §115 
 
Det har kommit miljö- och byggnadsnämnden till känna att flera liknande avvikelser 
har beviljats av tidigare nämnder inom detaljplanen, därmed anser nämnden att den 
sökta åtgärden ska beviljas utifrån likabehandlingsprincipen.  
 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse. 
 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Upplysningar 
 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
 
Startbesked beviljas. 
 
Arbetsplatsbesök anses inte nödvändigt för detta projekt. Blankett ”Begäran om 
slutbesked” skickas med i detta beslut.  
 
Som kontrollplan gäller att efter avslutat arbete skall byggherren intyga att arbetet 
utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kontrollplanen utgörs i detta fall av den bifo-
gade blanketten "Begäran om slutbesked". Därefter utfärdas ett slutbesked och 
byggnaden får tas i bruk. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  

 
 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
 
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda kontroll-
planen insänds till Miljö- och byggnadsnämnden. Därefter utfärdas ett slutbesked 
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och byggnaden får tas i bruk. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats in-
om två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och in-
rikes tidningar, även om det inte fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga kraft 
sker det på egen risk. 
 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser 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. 2021-04-21 §115 tog miljö- och 
byggmadsnämnden beslut om att avslå ansökan om bygglov. 

2021-05-12 kontaktades miljö- och byggnadsnämndens ordförande av sökande 
som ansåg att ärendet inte hanterats enligt likabehandlingsprincipen, beslutas att 
ärendet behandlas ånyo och att ett nytt beslut tas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2021-04-21 §115 
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 
Beslut, 2021-04-21 
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Bedömning 
Förvaltningen vidhåller att den ansökta åtgärden inte uppfyller kraven enligt 9 kap 
30 § plan- och bygglagen (PBL).  

Tillägg till tjänsteskrivelsen 2021-04-16:  

Tidigare beslut för liknande åtgärder inom DP 101,  

Lofta 2:6, L 2005-0575, nämnden beviljar bygglov för tillbyggnad om 56 m², sam-
manlagd BYA på fastigheten efter tillbyggnad 294 m², fördelat på en huvudbygg-
nad ca160 m² samt två komplementbyggnader ca115 respektive 20 m². Fastighe-
tens storlek 9390 m²  

Djupvik 1:138, S 2012-000548, delegationsbeslut, bygglov för tillbyggnad på 17,3 
m² avslås, åtgärden skulle ge en överyta på 55,8%  

Djupvik 3:1, S 2015-000712, nämnden beviljar bygglov för komplementbyggnad 
22,58 m², sammanlagd BYA på fastigheten 190 m². Fastighetens storlek är 16000 
m², större delen av fastigheten är grönområde enligt detaljplanen. Tomtplatsen, 
som är utmärkt i plankartan, är uppskattningsvis 2200 m². 

Konsekvensanalys 
Förvaltningen anser att 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 byggnads-area som är dubbelt så stor mot vad gällande detaljplan tillåter.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande informerar nämnden om samtalet med sökande.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Peder Svens-
son (C) yrkar för att upphäva tidigare beslut av miljö- och byggnadsnämnden samt 
att bevilja bygglov för tillbyggnad enligt likabehandlingsprincipen.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande med blankett ”Begäran om slutbesked” 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
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______________
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§ 150 Dnr - BN 
 
BN 2021/- Övriga frågor och information 
 

Dagens sammanträde 
Förvaltningen, miljöenheten informerar nämnden om:  

 Uggletorp 1:10.  

Presentation av nyanställd personal, miljöenheten: 

 Mattias Liliehorn, miljöinspektör.  

Nämnden diskuterar: 

 Gotland 10. Miljö- och byggnadsnämnden önskar återkoppling om vad som 
händer i ärendet till nästa nämnd.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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