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§ 116

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

116

Dnr - BN

Godkännande av kallelse och dagordning
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser att kallelsen har gått ut i
vederbörande ordning och godkänner den.
Dagens sammanträde
Till dagens möte anmäler bygglovchefen två punkter under ”övrig information och
frågor”.
Till dagens möte anmäler ordförande ett ärende under ” övrig information och frågor”.
Beslut skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

117

Dnr - BN

Val av justeringsdatum och justeringsperson
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marcel van Luijn (M)
att

miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll justeras måndagen
den 14/6 kl 13:30.

Ärendebeskrivning
Justering av protokollet ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Beslut skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

118

Dnr - BN

Anmälan om jäv
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
lägga ärendet 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 före eller på sammanträdet.
Dagens sammanträde
Ingen anmäler någon jävsituation till dagens möte.
Beslut skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

119

Dnr B 2021-000643 BN

KYRKETORP 2:36, KYRKETORP 2:37 Nytt gatunamn, beslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att namnge vägen mellan väg 136 och Kyrketorp 2:36 med flera fastigheter till
Enebacken. Numrering ska ske från söder till norr, med nummer 1 till 5
o

Kyrketorp 2:40, nr 1

o

Kyrketorp 2:39, nr 2

o

Kyrketorp 2:38, nr 3

o

Kyrketorp 2:37, nr 4

o

Kyrketorp 2:36, nr 5

Ärendebeskrivning
Fem nya fastigheter har avstyckats från Kyrketorp 2:3 och fått beteckningar Kyrketorp 2:36- 2:40. Fastigheterna försörjs av en ny lokalgata som börjar vid väg 136, se
karta. Namnförslag inkom den 28 april 2021 samt förslag på numrering av adressplatser. Förslagen är Enåsen, Enebacken eller Enkullen. Fastigheterna kan inte få
adress efter Hantverksgatan i söder då vägen är avstängd.
Sökanden önskar som första förslag på gatunamn Enåsen. I Byxelkrok finns en väg
som heter Enåsvägen. Vid beslut om nya gatunamn ska man undvika liknande
namn som redan finns i kommunen, även om det är olika postnummer. Förväxlingar
kan till exempel ske vid utryckning av blåsljus. Sökanden önskar också att numrering av adressplatserna ska ske från norr till söder. Men eftersom vägen startar i söder bör nummer 1 komma först.
Längre norrut på vägen finns en byggnad med adress efter Hantverksgatan. Fastigheten har även adress efter Mellbödagatan i norr. Fastigheten påverkas inte av
en ändring av gatunamnet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-04
Karta, 2021-05-04
Information , 2021-04-28
Information , 2021-04-28
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till Enebacken.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

119

Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/
Beslut skickas till
Beslutet delges följande fastighetsägare:
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

120

Dnr B 2021-000687 BN

SPJUTTERUM 1:7, 1:15, 7:11, 7:12, 8:10, 9:24, 9:25, 9:26, Nytt gatunamn,
beslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att förvaltningen ska kontakta berörda fastighetsägare och under förutsättning att
inga negativa kommentarer inkommer, ger miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott förvaltningen i uppdrag att besluta om att byta namn på Nya Bastgatan i Spjutterum till Majs gata.
Ärendebeskrivning
En förfrågan om byte av gatunamn inkom till nämnden den 10 maj 2021. En boende
på Nya Bastgatan föreslår istället gatunamnet Majs gata.
Sökanden skriver att Maj Almgren är född i byn och har bott på gatan. Maj dog
2018, 99 år gammal. Majs pappa ägde all mark runt Nya Bastgatan. Maj hjälpte sin
far som var bonde att harva, ta in hö och gallra betor på marken som finns omgärdat
av Nya Bastgatan. Sökanden vill hedra henne med att uppkalla gatan efter sig. På
Nya Bastgatan bor fyra permanentboende och fyra sommarboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Bilaga , 2021-05-19
Inkommande skrivelse, 2021-05-10
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ställer sig frågan om alla berörda har
blivit hörda.
Förvaltningen ska kontakta berörda fastighetsägare och under förutsättning om att
inga negativa kommentarer inkommer, ger miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott förvaltningen i uppdrag att besluta om namnändring till Majs gata.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-10

Paragraf

120
Beslut skickas till
Beslutet delges fastighetsägare som har adress efter Nya Bastgatan, (Spjutterum

1:7, 1:15, 7:11, 7:12, 8:10, 9:24, 9:25, 9:26)
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

121

Dnr B 2021-000777 BN

BLÄSINGE 1:19, 1:20, 1:21 och 1:22 Nytt gatunamn, adressättning, beslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att ge en ny lokalgata i Bläsinge namn till Lilla Bläsingevägen
Ärendebeskrivning
Fyra nya fastigheter har styckats av efter Östra Bläsingevägen: Bläsinge 1:19, 1:20,
1:21 och 1:22. Längs vägen saknas adressplatsnummer för att kunna ge adress efter Östra Bläsingevägen. Fastigheterna kommer att förses med en ny mindre lokalgata. Fastighetsägarna har lämnat in förslag till nytt gatunamn. Förslaget är Lilla
Bläsingevägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Karta, 2021-05-25
Förrättningskarta, 2021-05-25
Meddelanden, 2021-05-25 (2021-05-17)
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Förenklad delgivning
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun sig
av förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär
och när du anses vara delgiven se hemsida https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/
Beslut skickas till
Beslutet delges fastighetsägarna till Bläsinge 1:19, 1:20, 1:21 och 1:22
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

122

Dnr 2020-001435 BN

BN 2020/1435 TROSNÄS 7:7 Strandskyddstillsyn
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avsluta tillsynsärendet med diarienummer 2020-001435 utan vidare handläggning gällande olovligt utförda åtgärder inom strandskyddat område.
Det har kommit till nämndens kännedom att det i 2015 års beslut saknas ett särskilt
förordnande om att upphäva 1999 års beslut. Istället grundas ställningstagande på
en hänvisning till de aktuella övergångsbestämmelserna (2009:532).
Ärendebeskrivning
Den 14 juni 1999, dnr 231-5313-99, beslutade länsstyrelsen bl.a. att fastigheter som
är under 2 000 m2 och bebyggda med bostadshus inte skulle omfattas av strandskydd, om inte fastigheten gränsar till eller innefattar vattenområde där strandskydd
råder. Beslutet gällde från den 1 juli 1999.
I Länsstyrelsens undantagsbeslut från den 28 april 2015 med dnr 521-3297-15, beslutades att förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken inte ska gälla kompletteringsåtgärder
till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte
närmare strandlinjen än 25 meter och inom tomtplats som angetts i ett beslut om
dispens. Av beslutet framgår att det i övergångsbestämmelserna till de ändringar i
miljöbalken som föranlett 2015 års beslut, anges att man inom ett strandskyddsområde efter den 31 december 2014 inte får vidta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad med stöd av undantag som föreskrivits enligt äldre bestämmelser samt att
1999 års beslut därför upphörde att gälla den 31 december 2014.
Det har kommit till nämndens kännedom att det i 2015 års beslut saknas ett särskilt
förordnande om att upphäva 1999 års beslut. Istället grundas ställningstagande på
en hänvisning till de aktuella övergångsbestämmelserna (2009:532).
Med hänvisning till ovan avslutar nämnden ärendet utan vidare handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-24
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Då det i 2015 års beslut saknas ett särskilt förordnande om att upphäva 1999 års
beslut. Istället grundas ställningstagande på en hänvisning till de aktuella övergångsbestämmelserna (2009:532)., föreslår miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att miljö- och byggnadsnämnden avslutar ärendet utan vidare hand-läggning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
13
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10
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Beslut skickas till
Miljö-och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

123

Dnr 2020-001425 BN

BN 2020/1425 TROSNÄS 7:8 Yttrande till Mark- och miljödomstolen,
ärendenummer M2081-21
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att nämnden avser att avsluta ärendet
utan vidare handläggning, på grund av att länsstyrelsens undantagsbeslut
från 1999 fortfarande gäller. Beslutet från 1999 säger att fastigheter under
2000 m2 och som är bebyggda med bostadshus inte omfattas av strandskydd.
Ärendebeskrivning
Den 14 juni 1999, dnr 231-5313-99, beslutade länsstyrelsen bland annat att fastigheter som är under 2 000 m2 och bebyggda med bostadshus inte skulle omfattas
av strandskydd, om inte fastigheten gränsar till eller innefattar vattenområde där
strandskydd råder. Beslutet gällde från den 1 juli 1999.
Länsstyrelsens undantagsbeslut från den 28 april 2015, dnr 521-3297-15, i vilket
Länsstyrelsen beslutade att förbuden i 7 kap 15 § miljöbalken inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom tomtplats som angetts i ett beslut om dispens. Av beslutet framgår att det i övergångsbestämmelserna till de ändringar i miljöbalken som föranlett 2015 års beslut, anges att man
inom ett strandskyddsområde efter den 31 december 2014 inte får vidta kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad med stöd av undantag som föreskrivits enligt
äldre bestämmelser samt att 1999 års beslut därför upphörde att gälla den 31 december 2014.
Det har kommit till nämndens kännedom att det i 2015 års beslut saknas ett särskilt
förordnande om att upphäva 1999 års beslut. Istället grundas ställningstagande på
en hänvisning till de aktuella övergångsbestämmelserna (2009:532).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-19
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Beslutet från miljö- och byggnadsnämnden ska vara hos MMD senast 2021-07-02.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

124

Dnr B 2021-000604 BN

Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram, remiss, yttrande
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att godkänna förslaget för remiss till
myndigheter, närliggande kommuner, nämnder och styrelser för synpunkter.
Ärendebeskrivning

Tillväxtenheten fick av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01 § 221 i
uppdrag att ta fram förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram med tillhörande handlingsprogram inför politiskt beslut.
Programmet ska ersätta gällande program antaget 2017-09-18.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod.
Tillväxtenheten har i samverkan med fastighetsavdelningen och socialförvaltningen tagit fram förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021. Riktlinjerna innehåller kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Underlaget till riktlinjerna i form av en analys den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningarna presenteras i tillhörande bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-04-29
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-03-30
Bilagor till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – samrådsversion, 2021-03-30
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Tycker att det är en bra plan.
Marcel van Luijn (M) yrkar för ändringar i dokumentet enligt följande:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf
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att ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig (kommunal) byggnation” samt
att ersätta status ”ej uppstartad” med ”ej beslutad” för lägenheterna i
Rälla och Spjutterum
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.
Propositionsordning
Av framställda yrkanden från Tomas Zander och Marcel van Luijn finner ordföranden att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar bifalla Tomas Zanders
yrkande.
Reservation
Marcel van Luijn (M) reserverar sig mot beslutet.
Marcel van Luijn (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se nedan bilaga)
Protokollsanteckning
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning:
SKRIFTLIG RESERVATION
Ärende 9, Bostadsförsörjningsplan
Jag reserverar mig mot beslutet att bifalla det framtagna förslaget utan yttrande, till
förmån för mina ändringsyrkanden nedan.
Det finns sedan tidigare politiska beslut att bygga hyreslägenheter i kommunal regi, i
Rälla och i Löttorp. Lägenheterna i Rälla är redan byggda.
Denna bostadsförsörjningsplan listar i en särskild tabell 10 lägenheter i Löttorp som
”ej uppstartad”, vilket är korrekt. Dock finns även ytterligare 10 lägenheter i Rälla
samt 6 lägenheter i Spjutterum med i samma tabell och med samma status ”ej uppstartad”. Det finns idag varken beslut eller budget för dessa projekt och därför borde
korrekt status vara ”ej beslutad”. Dessutom är rubriken ”Planerad kommunal byggnation” på denna del av tabellen missvisande och borde vara ”Möjlig (kommunal)
byggnation”.
Sedan kan man undra om det över huvud taget ska nämnas i en Bostadsförsörjningsplan VILKA som ska bygga.
Därfär yrkade jag följande ändringar till dokumentet:
A t t ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig (kommunal) byggnation” samt
A t t ersätta status ”ej uppstartad” med ”ej beslutad” för lägenheterna i Rälla och
Spjutterum
Marcel van Luijn (M)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Köpingsvik 2021-06-10
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SKRIFTLIG RESERVATION
Ärende 9, Bostadsförsörjningsplan

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

Det finns sedan tidigare politiska beslut att bygga hyreslägenheter i kommunal
regi, i Rälla och i Löttorp. Lägenheterna i Rälla är redan byggda.
Denna bostadsförsörjningsplan listar i en särskild tabell 10 lägenheter i Löttorp
som ”ej uppstartad”, vilket är korrekt. Dock finns även ytterligare 10 lägenheter
i Rälla samt 6 lägenheter i Spjutterum med i samma tabell och med samma
status ”ej uppstartad”. Det finns idag varken beslut eller budget för dessa
projekt och därför borde korrekt status vara ”ej beslutad”. Dessutom är rubriken
”Planerad kommunal byggnation” på denna del av tabellen missvisande och
borde vara ”Möjlig (kommunal) byggnation”.
Sedan kan man undra om det över huvud taget ska nämnas i en
Bostadsförsörjningsplan VILKA som ska bygga.

Därfär yrkade jag följande ändringar till dokumentet:
A t t ersätta rubriken ”Planerad kommunal byggnation” med texten ”Möjlig
(kommunal) byggnation” samt
A t t ersätta status ”ej uppstartad” med ”ej beslutad” för lägenheterna i Rälla
och Spjutterum

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik 2021-06-10
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Dnr B 2021-000073 BN

Uppföljning av avfallsplan, information
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att tacka för informationen och lägga
den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Den avfallsplan som gäller i Borgholms kommun för åren 2019-2022 syftar till att
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom avfallshanteringen, och positiva
effekter för människa och miljö.
Avfallsplanen innehåller aktiviteter som olika verksamheter inom kommunen och
Borgholm Energi ansvarar för, och som ska bidra till att målen i planen uppnås.
Enligt avfallsplanen ansvarar Borgholm Energi för att göra den årliga uppföljningen
av mål och aktiviteter. Det innebär att samtliga ansvariga inom kommunen kontaktas
och redovisar sina resultat till bolaget, som sammanställer resultaten i en lägesrapport. Rapporten skickas till Kommunstyrelsen och ansvariga nämnder och ansvariga
för olika aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan.
Bifogat till ärendet finns rapporten som avser 2020 (Rapport 2020 – Uppföljning av
mål och aktiviteter i Borgholms kommuns avfallsplan).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Rapport, 2021-05-18
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B 2021-000571 BN

ENERUM 2:60 Åtgärder utförda utan lov, markåtgärder
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden avsluta ärendet utan åtgärd.
Ärendebeskrivning
Klagomål har inkommit på den golfverksamhet som bedrivs på fastigheten Enerum
2:60. I klagomålet framförs det att det kommer att bli en väsentligt ändrat personflöde runt klagandens fastighet.
I november 1996 beviljades bygglov för en övningsbana för golf på den del av fastigheten som ligger öster om Enerumsvägen och även öster om fastigheterna Enerum 2:4, 2:14 och 2:64. Övningsbanan har sedan dess har varit en del av golfanläggningen. Fastigheterna Enerum 2:82-86 har bildats efter tillkomsten av golfbanan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-28
Klagomål, 2020-10-15
Begäran om yttrande, 2021-04-23
Yttrande, 2021-05-11
Bedömning
En golfbana är inte en statisk anläggning utan det förekommer hela tiden en viss
ändring av banornas sträckning. Nämnden anser inte att ändringen från övningsbana/driving range till nuvarande utförande är en sådan väsentlig ändring av en
anläggning som kräver bygglov.
Efter bildandet av fastigheterna Enerum 2:83-86 har det blivit ytterligare en buffertzon mellan golfbanan och de ursprungliga fastigheterna.
2021-04 23 skickades en begäran om yttrande till fastighetsägaren. 2021-05-10 inkom yttrandet där det framkommer att den väg som finns öster om Enerum 2:14 inte
kommer att användas av besökare på golfbanan. Den vägen kommer att förses med
en blockerande grind.
Minskningen av den trafik som övningsbanan/driving rangen har föranlett vägs nog
upp av den trafik ändringsarbetena medför. Att folk färdas utmed Kärrslundsgatan
bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet som avses enligt 2 kap. 9 § planoch bygglagen (PBL).
Nämnden föreslås därför att avsluta ärendet utan åtgärd.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
21
Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

126

Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. .
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B 2021-000269 BN

KRISTINELUND 1:19 Planbesked, beslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja planbesked då ett planbesked endast gynnar enskilda intressen och inte är bidragande till bostadsförsörjningen eller andra kommunala intressen.
Upplysningar
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§
PBL (SFS 2010:900).
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-02-26. Syftet med ansökan är att få till en ändring av gällande
detaljplan så att mark som inte får bebyggas, s.k. prickmark, tas bort från plankartan
samt att styckning av fastigheten till tre delar möjliggörs.
Fastighetens huvudbygganad ligger idag i sin helhet inom prickmark vilket möjliggjordes i och med ett bygglov som gavs 2008 trots att det stred mot detaljplanen på
flera punkter. Bland annat överskreds den maximala byggnadsarean, som redan vid
bygglovtillfället var överskriden, men framförallt så fick fastighetsägaren lov att placera huvudbyggnaden på yta som i detaljplan inte får bebyggas. Detaljplanen medger inte delning av fastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Bedömning
Fastigheten
Kristinelund 1:19 ligger utmed västra kustsidan i höjd med Löttorp. Fastigheten
gränsar i norr till flertalet mindre fastigheter med fritidshus, åt öster mot jordbruksmark/ängsmark, skogsbevuxen mark åt söder samt ett 250 meter brett markområde
åt väster, mellan vattnet och fastigheterna, som utgörs av jordburksmark/ängsmark.
På fastigheten finns en större huvudbyggnad för åretruntboende omgivet av flera
mindre byggnader/komplementbyggnader som används för fritidshusboende.
Gällande planer
Fastigheten omfattas av Förslag till byggnadsplan för Kristinelund 1:17 m.fl., 08HÖG-1496, internt plannummer fastslagen 1975-12-22. Byggnadsplanen (detaljplanen) redovisar bostadsändamål för fastigheten.
I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 behandlas inte området på tydligt
sätt. Generellt anges att ny bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den
befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Markområdet och förutsättningar
Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3)
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Fastigheten
gränsar också till riksintresse för kulturmiljö (MB 3 kap) och riksintresse för friluftsliv
(MB 3 kap). Planansökan rör inte ny exploatering och skulle därmed inte påverka de
miljöer som idag finns på platsen.
Lagstöd
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL).
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Konsekvensanalys
Sökanden skriver att fastighetens huvudbyggnad vid ett eventuellt försvinnande,
t.ex. genom brand, inte kommer kunna medgivas ett nytt bygglov på samma placering som dagens då det skulle strida mot detaljplanen. Fastigheten är idag flitigt bebyggd och den högsta tillåtna byggnadsarean är redan överfylld. Detta bidrar till att
det utöver prickmarken ändå är omöjligt att tillåta en återuppbyggnad av en ny bostad inom fastighten.
Fastighetsägarna kan idag använda boende och fastighet på ett sätt som är mer än
tillåtet enligt detaljplan. Fastigheten nyttjas idag av en helårsboende i huvudbyggnaden och resterande byggnader inom fastigheten, som är av utpräglad fritidshuskaraktär, används för delårsboende.
En ändring av detaljplanen enligt sökandes önskemål skulle möjliggöra fastighetsrättsliga åtgärder som endast kan bedömas gynna det enskilda intresset och inte bidra till några fler boende på platsen. I kombination med att den sökta åtgärden är av
liten omfattning i relation till den arbetsinsats som krävs samt att den inte heller är
väsentlig för kommunens bostadsförsörjning eller av vikt för andra kommunala intressen är förvaltningens sammantagna bedömning att det inte finns förutsättningar
att gå vidare med ett detaljplanearbete och att det därmed föreslås ett avslag på
planansökan.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra 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
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B 2021-000457 BN

KOLSTAD 3-7-1 Planbesked, beslut
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att inte bevilja positivt planbesked.
Upplysningar
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§
PBL (SFS 2010:900).
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2021-04-01 och gäller Kolstad 3:7 skifte 1. Fastigheten är idag obebyggd och utgörs i stort sett uteslutande av naturmark och våtmarksområde som på
sina håll är mycket vattenfyllt. Syftet med ansökan är att få till mark för bostadsändamål med en blandad bebyggelse av flerbostadshus och villor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Bedömning
Fastigheten
Kolstad 3:7-1 ligger mellan Furuhäll och östra Kolstad. Fastigheten gränsar i väster
åt jordbruksmark, i söder och norr åt villabebyggelse och i öster åt mark som utgör
en del av våtmarks- och naturområdet som avses i ansökan.
Gällande planer
Endast en mycket liten del av fastighetens östra sida ligger inom detaljplan. Gällande plan är Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse å fastighet Kolstad 39:1
m.fl., 08-KÖP-969, fastslagen 1971-03-16. Den mark som omfattas av detaljplan utgörs av ändamålet park eller plantering.
I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 behandlas inte området på tydligt
sätt. Sammanfattande uttrycks för Köpings socken, inom vilken fastigheten som avses i ansökan ligger, att kommunen har inte för avsikt att ändra den nuvarande
mark- och vattenanvändningen, att bebyggelseutvecklingen i första hand bör ske inom de områden som idag är detaljplanerade innan nya markområden tas i anspråk
och att en mer detaljerad redovisning av den framtida mark- och vattenanvändningen för Köpingsviks samhälle kommer att redovisas i den fortsatta översiktsplaneringen genom en fördjupad översiktsplan.
I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik ligger området som
avses i ansökan utanför område som bedöms som lämpligt för bostadsutveckling
men finns upptaget under avsnitt om blå- och grönstruktur. Marken pekas ut som ett
naturområde med våtmark, som är viktigt för den naturliga dagvattenhanteringen
samt för biologisk mångfald. Vidare står att fler skulle få tillgång till området om stiJusterandes sign
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gar anlades och att en restaurering av våtmarken skulle ge möjlighet till utvidgning
av naturliga fördröjningsmagasin.
Markområdet och förutsättningar
Marken utgörs av naturmark och våtmark. Växtligheten är i stora delar tät med en
blandad växtlighet, sly blandat med stora och små träd. De centrala områdena är
mycket våta och är i sin omfattning som mindre sjöar. I ytterkanten av den norra
markdelen är marken torrare. Fastigheten är inte bebyggd.
Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3)
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Fastigheten
ligger dessutom inom riksintresse för kulturmiljö (MB 3 kap)
Lagstöd
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL).
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Konsekvensanalys
En bebyggelseutveckling i området, enligt den ansökan som inkommit, saknar stöd i
både den kommunövergripande översiktsplanen och fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik. Utöver detta så har området höga naturvärden och
skydd kopplade till naturvärden som ger skäl för att inte gå vidare med en detaljplaneutredning, se nedan.
1. Området är en våtmark och därför är det inte juridiskt möjligt att avvattna eller fylla upp för bebyggelse (se nedan för förklaring av markavvattning).
2. Det är strandskydd (100 m) på platsen och det finns inga särskilda skäl att upphäva strandskyddet.
3. Området har sumpskogskaraktär och utgör livsmiljö för rödlistade groddjur som
t.ex. Långbensgroda och sannolikt andra höga naturvärden.
Markavvattning är en tillståndspliktig vattenverksamhet och i stora delar av södra
och mellersta Sverige, samt utpekade områden, är markavvattning förbjuden. Det
betyder att markavvattningsåtgärder i dessa områden förutom tillstånd även behöver
en dispens från förbudet för att kunna genomföras.
För att bedöma om en åtgärd är markavvattning eller inte är det viktigt att utgå från
definitionen i miljöbalken. Allt vatten förutom dagvatten kan omfattas av markavvattningsbegreppet.
Det är syftet med åtgärden som avgör om den kan betraktas som markavvattning.
En dränering av en byggnad är inte att betrakta som markavvattning.
Husdränering kan krävas på alla typer av marker och utförs inte med syfte att öka
fastighetens lämplighet för bebyggelse utan kan jämställas med skyddsdikning. Om
marken däremot är för blöt för att bebyggas är det markavvattning att dränera den.
Detta gäller oavsett om det är utanför eller inom detaljplanerat område.
Justerandes sign
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Sammantaget är förvaltningens bedömning att det saknas förutsättningar för att
planlägga området för bostäder enligt förfrågan.
Äldre/tidigare ansökan
Fastighetsägarens ombud framför i skrivelsen tillhörande aktuell ansökan, att det
2011 lämnades in en annan ansökan om planbesked avseende samma fastighet
och hävdar att den ansökan skulle ha hanterats på ett felaktigt sätt. Inget tyder dock
på att så skulle vara fallet. Den ansökan som lämnades in 2011 men var inte komplett vilket dåvarande fastighetsägare/sökande fick information om via brev. Sökanden fick dessutom en korrekt ansökningsblankett tillsammans med informationen för
att kunna göra sin ansökan komplett. Ingen fortsättning följde på den händelsen utan ärendet förblev obearbetat i brist på korrekt underlag.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar för att inte bevilja positivt planbesked
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign
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Dnr 2021-000594 BN

BN 2021/594 Nytt verksamhetsområde för vattentjänster i Högsrum
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att överlämna förslaget:
att
området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens
flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten), vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att nytt verksamhetsområde skapas i VA-distriktet Högsrum.
Det som föreslås är att skapa utökat verksamhetsområde för vatten (V) och nytt
verksamhetsområde för spillvatten (S) från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat och inkludera fastigheterna enligt bifogad fastighetslista.
I bilaga finns översiktskarta över det geografiska område som omfattas av förslaget, kartbild över föreslaget verksamhetsområde, lista med fastighets-beteckningar,
vilken del av fastigheten som ingår, samt vilken va-tjänst som fastigheten föreslås
omfattas av.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Karta och fastighetslista, 2021-06-04
Bedömning
Inom området från Rönnerum, via Högsrums by och öster ut upp till Karums naturreservat finns 81 fastigheter (65 bebyggda enl. bifogad lista och 16 obebyggda).
Behovet av kommunalt dricksvatten och spillvattenanslutning är stort. I vissa delar
av Högsrums by finns redan idag kommunalt vatten, medan det saknas i övriga delar av planerade utbyggnadsområdet. Kommunalt avlopp saknas.
Det enskilda dricksvattnet i området har både kvalitets- och kvantitetsproblem. Området har mycket dåliga förutsättningar för enskilda VA-lösningar. Området har närhet till naturskyddade områden, fornminnen och vatten-skyddsområdet i Rälla.
Högsrums by är grundvattnet tidvis högt med stora ytvattenproblem som följd. På
vissa ställen är jordtäcket mycket tunt, nästan av alvarskaraktär. Risken för negativ
påverkan, från enskilda avloppslösningar som följd, bedöms som stor.
Andel fritidsboende i området är medelhögt men de befintliga enskilda avloppens
status är sämre än genomsnittet. Av både miljö- och hälsoskäl kommer området att
anslutas till kommunalt VA.
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Kommunens prioritering av området har skett enligt den behovsbedömning som
ligger till grund för den kommunala VA-planeringen. Bedömningen baseras på miljöoch hälsomässiga grunder samt det större sammanhanget.
Det förslagna området utgörs av där det, med hänsyn till skyddet för människors
hälsa, behöver ordnas allmänna vattentjänster. Tillväxtenheten föreslår därför en
utökning av verksamhetsområde inom VA-distriktet Högsrum.
Konsekvensanalys
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) reglerar kommunens skyldighet
att ordna vattentjänster.
Enl. § 6: ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.”
När verksamhetsområde för vattentjänster (VO) antagits innebär det en skyldighet
för huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som beslutats; dricksvatten (V), spill-vatten (S) och/eller dagvatten (Df resp. Dg).
I samband med att kommunen antar området till verksamhetsområde (VO) kan huvudmannen påbörja projektering och utbyggnadsplanering för anslutning av området
till det kommunala ledningsnätet.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för mycket bra redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag om nytt verksamhetsområde för vattentjänster.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2019-000338 BN

Dödevi 3:15 Förhandsbesked av nybyggnad av fritidshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem fritidshus.
att byggnader får enbart placeras enligt måttsatt situationsplan daterad 2021-03-24
att övrig mark utanför byggnadernas omedelbara tomtplats ska bevaras orörd som
naturtomt och får ej privatiseras
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem stycken fritidshus i form av
uthyrningsstugor.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Platsen som ansökan avser ligger utmed Vedbyskogsvägen och karakteriseras av
låg bebyggelse omgärdad av orörd natur i form av skog.
Området ligger inom vattenskyddsområde – ytvatten skyddszon och inom Länsstyrelsens grusinventering för Kalmar län, Öland från 1961-62. Detta innebär tillståndsplikt för att bedriva grustäkt.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadernas behov.
Platsen ligger inte inom strandskyddet för Hornsjön på 200m.
Det finns flertalet rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Fem yttranden med synpunkter har
inkommit. Dessa tar upp bland annat:
Ombud för dödsbo till fastigheten Dödevi 8:15 skriver att det uppkommer olägenhet
för deras fastightet med insyn och ljusstörningar, att infart saknas, att ärendet ska
prövas med detaljplan med stora tomter som avviker från områdets karaktär. De anför även att det finns hotade fladdermöss på platsen och att det ingår i grusinventering.
Ägaren till fastigheten Dödevi 11:26 skriver i sitt yttrande att man motsätter sig
byggnation på grund av att skogen på fastigheten, som är en moskog, har stort värde för det rörliga friluftslivet med bärskog och motionsslingor. Fastigheten blir avskuJusterandes sign
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ren från denna skog med fem nya fastigheter och att det blir störande trafik samt
starkt förtätad byggnation vilket kan vara en nackdel för Hornsjön.
Ägaren av Dödevi 11:27 skriver att man inte ser någon anledning att bygga hus och
förstöra den begränsade skogsmark som finns på norra Öland och motsätter sig
byggnation.
Ägaren till Dödevi 11:20 skriver att det vore synd att mista den natur med blåbärsskog och djurliv som finns i närheten av Hornsjön med fågelliv och mångfald av växter. Fastighetsägaren undrar även hur tillfartsväg ska ordnas.
Ägaren av Dödevi 10:8 som inte är rågranne till det aktuella skiftet i ärendet har inkommit med ett yttrande och anför att området är ett skogsområde som används av
barn och vuxna för att promenera och motionera, att husen kommer att innebära en
olägenhet med minskad tillgång till skogen och värdeminskning på intilliggande fastigheter och att det innebär en förtätning så att det kommer vara svårt att låta barn
cykla själva längre.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande
2019-07-26 skrivit att så mycket som möjligt av naturen kommer att bevaras. Sökanden har även klargjort hur tillträde via servitutsväg kommer att ordnas och att
även vandringsleden kommer att bevaras.
Förvaltningen har även tillfrågat Länsstyrelsens naturenhet om ett yttrande:
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att en naturvärdesinventering krävdes för att bedöma naturvärdena på platsen. De tar också upp att området är utpekat som riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Enligt den ska turismen och friluftslivets och då
främst det rörliga friluftslivets intressen beaktas vid exploateringar eller andra ingrepp i miljön. Enligt de yttrande som kommit in i ärendet från grannar med mera
verkar området användas mycket för friluftslivet och detta kommer att begränsas av
nybyggnationen.
Angående friluftslivet så inkräktar inte planerat område för förhandsbeskedet på den
vandringled som går genom skogen och förvaltningen anser att en så begränsad yta
av fastigheten tages i anspråk för byggnation att det kan tillåtas.
Positivt förhandsbesked beviljades av nämnden 2020-08-27, ärendet överklagades
och återförvisades till nämnden då korrekt naturvärdesinventering saknades.
Sökande har nu inkommit med en ny naturvärdesinventering. Kommunens miljöstrateg har granskat handlingen och anser att man kan gå vidare med åtgärden.
Sökande har även inkommit med en ny mer tydlig situationsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Bilaga, naturvärdesinventering , 2021-05-25
Situationsplan i pdf, 2021-03-24
Bilaga, bild på planerade hus 2019-05-02
Ansökan bygglov, 2019-05-02
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Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Motivering
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i
översiktsplanen.
Sökande har genom att ta fram en naturvärdesinventering gett förvaltningen en bra
insyn av naturvärdena på platsen. Genom att villkora beslutet med placering samt
att övrig mark ska bevaras orörd så bedömer förvaltningen att åtgärden uppfyller
kraven i miljöbalken och plan-och bygglagen.
Olägenheter som grannar anfört är inte sådana olägenheter som avses i 2 kap 9 §
PBL
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms vara 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 meddela positivt förhandsbesked med villkor.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2020-001270 BN

BÖDA-TORP 1:2 Förhandsbesked nybyggnad av två bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
att byggnader ska bibehålla den småskalighet som finns på platsen, så största
bygggnadsarea för huvudbyggnad 120 m².
att byggnader ska utformas som ”låga” byggnader i ett plan med traditionellt sadeltak.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som
ansökan avser ligger utmed fiskvägen, nordost om Byxelkrok. Området karakteriseras av varierad bebyggelse i liten skala med stort inslag av natur.
Området ligger inom den fördjupade översiktplanen för Byxelkroksområdet. Där står
följande punkter på s. 51 som ska beaktas: Möjligheten till att skapa väl fungerande
stråk för rekreation och friluftsliv ska beaktas vid en komplettering av bebyggelsen.
Befintliga murar och större stenar i landskapet är viktiga element som så långt det är
möjligt bör bevaras vid en utveckling av området.
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. Men påpekar att det är
dåliga markförhållanden på platsen men att de kan godta sluten tank/BDT då det
har gjorts två gånger i närheten nyligen.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten som håller god kvalité för
byggnadernas behov.
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Ebbeskogs och Åkers järnåldersmiljöer)
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
I norra delen finns en lundalm noterad, akut hotad i rödlistan. Hänsyn ska tas till
almen om den bedöms påverkas.
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet, i länets natur- och kulturvårdsplan (Ebberskog , Åker och Torps järnåldersmiljöer)
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har inkommit.
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Ägarna till fastigheten Böda-Torp 16:15 skriver i sitt yttrande att de anser att inget
ska beviljas innan vattenfrågan är ordentligt utredd.
Inkomna yttranden har inte kommunicerats med sökanden då det inte ändrar förvaltningen förslag till beslut, men kan med fördel bifogas i beslutet.
Sökande sökte först på fyra tomter men efter kommunicering med förvaltningen så
ändrade de sin ansökan till att enbart gälla två tomter. Detta för att inte bryta bebyggelsemönstret i området där bostadsfastigheter ligger i en rad längs med Fiskvägen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Ansökan förhandsbesked, 2020-11-16
Karta, 2021-05-03
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.
Motivering
Fastigheten ligger inom den fördjupade översiktplanen för Byxelkrok och platsen är
utpekad för bebyggelseutveckling. På sidan 51 i den fördjupade översiktplanen står
att läsa att komplettering av bebyggelse ses som en möjlig utveckling.
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i
översiktsplanen. De nya fastigheterna hamnar längs med fiskvägen som befintliga
fastigheter och bibehåller därmed ett enhetligt bebyggelsestråk längs med vägen.
Sökande har visat att vatten finns och håller godkänd kvalité samt miljöenheten har
godkänt att avlopp kan ordnas med sluten tank.
Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) bedöms därmed 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 meddela positivt förhandsbesked
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
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LOFTA 3:2 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av två (2) bostadshus.
att sökanden måste kommuniceras miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts
förslag till beslut samt be sökande inkomma med en ny situationsplan innan miljö- och byggnadsnämndens möte den 24/6.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som
ansökan avser ligger utmed Harrys väg. Området karakteriseras av jordbruksmark
och gränsar till alvarmark och våtmark.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät
som avtalskund.
Området ligger inom riksintresse för: naturvården (Knisa mosse), sista tomten.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas till viss del av strandskydd från våtmarken i söder.
Det finns inga rapporterade arter på platsen för åtgärden, då det är åkermark.
Men miljöenheten poängterar följande i sitt yttrande: Platsen består av jordbruksmark och gränsar till riksintresse Knisa mosse, ett våtmarkskomplex som även ingår
i länets naturvårdsplan klass 1. Värdeomdöme riksintresset: Mycket omväxlande
våtmarkskomplex med bl.a. stora agfält, gungfly och starrkärr. Området är helt opåverkat av dikningar. Höga ornitologiska och botaniska värden och ängshök. Stor variationsrikedom Omväxlande flora med en blandning av oligotrofa och eurotrofa arter.
Området omgärdas av mark som ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet, i länets natur- och kulturvårdsplan (klass 1-högsta naturvärde) och även i jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har
inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningen förslag till beslut. 2021-05-16 inkom sökanden med ett yttrande där de vidhåller sin ansökan
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Situationsplan i pdf, 2021-03-15
Situationsplan i pdf, 2021-03-15
Ansökan, 2021-03-15
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.
Förvaltningen anser att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklara att den
sökta åtgärden inte kan tillåtas.
Motivering
Åtgärden utgör förvisso en komplettering till befintlig bebyggelse, enligt riktlinjer i
översiktsplanen, men sträcker sig in mot ett större obebyggt område med höga naturvärden. Enligt den av kommunen antagna översiktsplanen så ska större obebyggda områden lämnas obebyggda.
I översiktplanen står det att för ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad
inom eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det
råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör
lämplighetsbedömning ske genom detaljplan, som eventuellt föregås av fördjupad
översiktsplan. Planerad åtgärd ligger i område som är väldigt attraktiva, med närhet
till Djupvik.
Marken består av jordbruksmark i sin helhet(enligt kartlager för jordbruksmark i
kommunkartan och ortofoto) och omgärdas av mark med mycket höga naturvärden.
Den sista planerade tomten går även in på område som tillhör riksintresse Knisa
mosse, klassat med högsta naturvärde. Fastigheten är också taxerad som lantbruksenhet.
Åtgärden kommer ta en hel åkermark i anspråk. Enligt 3 kap 4 § Miljöbalken får
brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose
väsentliga allmänna intressen 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 vår
kommun Mål nr P 886-21 samt nyligen beslutat mål hos Länsstyrelsen med dnr:
403-1064-2021 hänvisar till detta.
Prövningen vid en ansökan om förhandsbesked ska avse frågan om den sökta
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL). Avgörande för den bedömningen är om marken är lämplig för åtgärden (9 kap. 31 § och 2 kap. PBL). Vid prövningen ska miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillämpas (2 kap. 2 § PBL).
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Förvaltningen anser att kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken (MB) inte bedöms uppfyllda.
Konsekvensanalys
Förvaltningen anser att en detaljplan bör tas fram om man vill gå vidare, fastighetsägaren har redan fått tre tomter beviljade och det råder flera motstridiga intressen
med både åkermark, närliggande våtmark och naturvärden på platsen.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet.
Då yrkande om bifall till förhandsbesked för två (2) tomter, måste förvaltningen
kommunicera detta med sökande innan miljö- och byggnadsnämndens möte den
24/6 samt inkomma med en ny situationsplan.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förhandsbesked till två (2) tomter.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000679 BN

ENERUM 12:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, permanentboende
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslår miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. Genom klyvning
och avstyckning från befintlig fastighet.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som ansökan avser ligger utmed Enåsvägen. Området karakteriseras av blandad bebyggelse. Komplementbyggnaderna på den del som styckas av är planerade att rivas,
för att ge utrymme åt bostadshus.
Området ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp och kommer
få ansluta sig till kommunala VA-tjänster.
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.
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet, i länets kulturvårdsplan: Kustvägen mellan Byxelkrok och Hagskog
Området ligger inom den fördjupade översiktplanen för Byxelkrok.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har
inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Sammanställning, 2021-05-09
Situationsplan i pdf, 2021-05-09
Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
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detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Motivering
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i
översiktsplanen.
I den av Borgholms kommun antagna fördjupade översiktplanen för Byxelkrok så är
området utpekat för bebyggelse utveckling. Komplettering av bebyggelsen är därav
möjlig.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan
tillåtas.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000667 BN

HJÄLMSTAD 2:5 Förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som ansökan avser ligger utmed Hjälmstad bygata. Området karakteriseras av en mindre
bebyggelsegrupp omgärdad av skogsdungar och betesmarker.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät som avtalskund. Vatten finns i fastighetsgräns medan avloppsledningar finns 60
m bort i gatan.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Enbart mård som är fridlyst är rapporterat i området, den brukar hålla till vid stenrösen. Inga andra fridlysta eller rödlistade arter finns rapporterade på platsen.
Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har
inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-21
Situationsplan i pdf, 2021-05-05
Ansökan, 2021-05-05
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
Då platsen ligger inklämd mellan andra bebyggda fastigheter så blir den nya fastigheten en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse. Åtgärden utgör därmed en
komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan
tillåtas.
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
meddela positivt förhandsbesked.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2020-001127 BN

NORRBÖDA 1:42 Förhandsbesked nybyggnad fyra bostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fyra bostadshus med villkor
att en naturvärdesinventering av de utpekade arterna tas fram
Ärendebeskrivning

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.
Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området som ansökan avser ligger i ett område med två bebyggelsegrupper längs Kullenvägen. Området karakteriseras av fritidshusbebyggelse med jordbruksmark runt om.
Området ligger inom vattenskyddsområde – sekundär skyddszon.
Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaderna anslutas till allmänt vatten- avloppsnät
som avtalskund.
Området omfattas av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten
kust och rörligt friluftsliv.
Ärendet återförvisades av AU till förvaltningen för att utreda strandskyddsfrågan
närmare. Sökande tog kontakt med handläggare av strandskydd på kommunen
samt haft en diskussion med länsstyrelsen om det. Bedömningen blev att strandskyddsdispens inte krävdes för den avvattningskanal som finns söder om fastigheten. Området omfattas alltså inte av strandskydd för den närliggande kanalen.
Det finns enstaka rödlistade och fridlysta arter inventerade i området såsom skärrande gräshoppa som är starkt hotad.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med synpunkter har inkommit.
Ägarna till fastigheten Norrböda 1:43 skriver i sitt yttrande att om åtgärden skulle
genomföras innebär det att fältet väster om dem i stort sett skulle försvinna och
därmed skulle hela områdets karaktär ändras och likaså ändra den totala landskapsbilden väsentligt.
Dessutom står det i översiktsplanen att sammanhållna obebyggda områden så långt
det är möjligt ska bevaras obebyggda om inget annat redovisas. Området omfattas
även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.
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De nämner också att ett omfattande djur-och fågelliv finns på fältet. Åtgärden med
såväl försäljning av tomter som byggnation skulle uppskattningsvis ta 3-5 år och
därmed menligt påverka miljön för både människor och djur.
En granne fick grannehörandet sent och skulle inkomma med yttrande snarast, detta har inte skett. Grannen har i samtal med handläggare poängterat att ett dike löper
längs den norra gränsen av fastigheten Norrböda 1:42 där en hotad grodart anträffats.
Sökande har kommunicerats förvaltningen förslag till beslut och inkom med yttrande
2020-12-03 där han vidhåller sin ansökan. Sökande har även ringt in och diskuterat
ärendet, tjänsteanteckning finns om detta.
Ärendet beslutades i nämnden 2021-02-25 men överklagades och har nu återförvisats till nämnden av Länsstyrelsen för ny handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Ansökan förhandsbesked, 2020-10-23
Situationsplan i pdf, 2020-10-21
Ansökan, 2020-10-21
Remissvar, 2020-11-06
Yttrande, 2020-11-12
Yttrande, 2020-12-03
Remissvar, 2021-01-05
Remissvar, 2021-01-05
E-post meddelande, 2021-01-28
Bedömning
Lagstöd
Förvaltningen anser att åtgärden skulle innebära att en ny sammanhållen bebyggelse skapas i ett av kommunens mer attraktiva områden. Vidare anser förvaltningen
att en förtätning med ytterligare bebyggelse bör prövas via detaljplan. Enligt förvaltningen uppfyller åtgärden inte kraven i 4 kap 2 § PBL.
Motivering
I dagsläget så finns två stycken grupper av hus längs två stickvägar från Kullenvägen, flera hus men uppdelat i två grupper. Ansökt åtgärd skulle innebära att dessa
två grupper sammanfogas och bildar en ny sammanhållen bebyggelse. Förvaltningen anser att detaljplan ska tas fram om en ny sammanhållen bebyggelse ska bildas
på platsen, enligt översiktsplanens skrivelse ”Vid ny sammanhållen bebyggelse eller
enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom
kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen
är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan.” Översiktplanen nämner även på sid 52 att ”Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda”. Området som åtgärden ska utföras på är så gott som obebyggd då de byggnader som finns är lokaliserade utmed de två stickvägarna som
nämnts tidigare.
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Förvaltningen vidhåller sin bedömning av att åtgärden inte ska beviljas.
Konsekvensanalys
På platsen har skärrande gräshoppa rapporterats, denna är en starkt hotad art som
enbart återfinns på norra öland, så vid positivt beslut måste denna inventeras innan
ny bebyggelse påbörjas.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för mycket bra redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000502 BN

LÖTTORP 1:34 Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med 177 m² byggnadsarea (266 m² bruttoarea).
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 112.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negativa yttranden har inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-04-30 inkom
sökanden med yttrande där de vidhåller sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-28
Situationsplan i pdf, 2021-04-22
Fasadritning, 2021-04-22
Planritning, 2021-04-12
Planritning, 2021-04-12
Ansökan, 2021-04-12
Fasadritning, 2021-04-12
Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
- placering på mark som inte får bebyggas på två ställen,
- byggnadshöjd 5,5 m mot gällande 5 m.
Förvaltningen anser att avvikelsen inte bedöms som en liten avvikelse.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar för att bevilja
bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med 177 m² byggnadsarea (266 m² bruttoarea).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000554 BN

SÖDRA MUNKETORP 5:64 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med 146,8 m² byggnadsarea (123,8 m² bruttoarea och 23 m² öppenarea).
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 240.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negativa yttranden har inkommit, till dags datum, grannar har till 2021-05-31 på sig att
inkomma med yttrande.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-05-24 inkom
sökanden med ett yttrande där de vidhåller sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-18
Planritning, 2021-04-19
Fasadritning, 2021-04-19
Sektionsritning, 2021-04-19
Teknisk beskrivning, 2021-04-19
Ansökan, 2021-04-19
Fasadritning, 2021-04-19
Fasadritning, 2021-04-19
Situationsplan i pdf, 2021-04-19
Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

byggnadsarean 146,8 m² mot gällande max 100 m²,

-

byggnadshöjd 3,69 m mot gällande 3,5 m

-

taklutning på ena taket som har 38 grader mot gällande 30 grader.

-

detaljplanen medger inte heller att inredningsbar källare eller vind anordnas.
Ansökt åtgärd har ett mindre loft i en del av byggnaden.

Avvikelserna avseende byggnadshöjd, loft och taklutning kan förvisso ses som
mindre avvikelser dock ej överytan, men sammantaget så bedöms inte avvikelserna
som en liten avvikelse.
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Konsekvensanalys

Förvaltningen anser att bevilja bygglov skulle sätta detaljplanens bestämmelser ur
spel. Dock har vissa undantag från byggnadsarea tagits i området tidigare. Vid
Mätning på övriga huvudbyggnader i omgivningen så har flera bostadshus större än
100 kvm yta, dock ej så stor som sökt åtgärd i detta fall. Dessa är till exempel:
Södra Munketorp 5:63 ca 127 kvm (samma plan)
Dödevi 2:14 ca 121 (samma plan)
Ligger inom plan 121 (samma area bestämmelse men undantagsregel)
Södra Munketorp 5:60 ca 144 kvm på ett och ett på 72 kvm
Södra Munketorp 5:42 ca 121
Södra Munketorp 5:46 ca 123
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 bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med 146,8 m² byggnadsarea (123,8 m²
bruttoarea och 23 m² öppenarea) med hänvisning till tidigare beviljade avvikelser
och likabehandlingsprincipen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr 2017-000654 BN

BN 2017/654 Anmälan om ändring i avslutningsplaner för deponier Kalleguta och Rullbacka
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå miljö- och byggnadsnämnden
att
medge undantag från tätskiktskravet vid sluttäckning av Kalleguta och Rullbacka deponier. Villkor i gällande avslutningsplaner som berör anläggande
av tätskikt upphävs vid ett sådant beslut.
att

förelägga Borgholm energi AB (556527-7455), att vid sluttäckning av Kalleguta och Rullbacka deponier, vidta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått:

1. Utföra sluttäckning enligt föreslagna ändringar i anmälan och i övrigt enligt vad
som anges i bolagets reviderade avslutningsplaner från 2008 för respektive
deponi.
2. Förändringar av förutsättningar som kan uppstå under arbetets gång och som kan
riskera att påverka sluttäckningens funktion och utformning ska anmälas till
miljö- och byggnadsnämnden i god tid dock senast sex veckor innan åtgärden vidtas.
3. Undersöka föroreningsinnehåll hos de massor som man avser att använda för
sluttäckning. Utformningen och omfattningen av kontrollen ska ske i samråd
med miljö- och byggnadsnämnden. Föroreningshalterna i massorna som används bör inte överstiga riktvärden för känslig markanvändning (KM). Efter
en platsspecifik riskbedömning kan miljö- och byggnadsnämnden, i det enskilda fallet, medge undantag från detta avseende enskilda parametrar.
4. När sluttäckningen av respektive deponi är klar ska den besiktigas av en oberoende besiktningsman. Besiktningsrapporten ska skickas in till miljö- och
byggnadsnämnden tillsammans med en sammanställning och utvärdering av
hur arbetet kontrollerats och dokumenterats senast en månad efter besiktningen. Miljö- och byggnadsnämnden ska ges möjlighet att närvara vid besiktningen.
5. Vid avvikelser från anmälan samt om olyckor eller tillbud med avseende på människors hälsa eller miljö uppkommer ska detta utan dröjsmål redovisas till tillsynsmyndigheten.
Ärendebeskrivning
Kalleguta och Rullbacka deponi omfattas av förordningen (2001:512) om deponering av avfall eftersom avfall har tillförts efter den 16 juli 2001. Enligt 31 § i förordningen ska deponier i samband med sluttäckning förses med ett tätskikt som reducerar andelen infiltrerande vatten till 50 mm/m2 och år. Tillsynsmyndigheten har
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möjlighet att medge avsteg från t ex tätskiktskravet om det kan ske utan risk för
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
2002-06-28 föreslår den tekniska nämnden i Borgholm att miljö- och byggnadsnämnden i samma kommun ska medge avsteg från tätskiktskravet i avslutningsplaner för deponierna Kalleguta och Rullbackarna.
2003-01-01 tar Borgholm Energi AB (nedan kallad BEAB) över den tekniska förvaltningen och huvudmannaskapet för deponierna Rullbackarna och Kalleguta i
Borgholms kommun.
2005-12-15 inkom BEAB med en komplettering av avslutningsplan, inklusive ansökan om avsteg från tätskiktskravet. En komplettering av avslutningsplanen hade
begärts in av miljö- och byggnadsnämnden efter att ändringar skett i Naturvårdsverkets föreskrifter och eftersom huvudmannaskapet nyligen tagits över av BEAB.
2006-10-26 avslog miljö- och byggnadsnämnden BEAB:s ansökan om avsteg från
tätskiktskravet eftersom man inte fann anledning att medge undantag. Som skäl
angavs svårigheten att påvisa att omgivningen är så okänslig att den inte skulle
påverkas i nämnvärd utsträckning om deponin skulle börja läcka.
2006-12-07 yrkar BEAB om uppskov till 2011 för att ta fram ett bättre underlag för
bedömning om avsteg från täthetskravet. Under tiden vill man få möjlighet att visa
varför avsteg från kravet på genomsläpplighet om max 50 mm/m2 är genomförbart.
2007-01-11 beslutar miljö- och byggnadsnämnden att förelägga BEAB att inom 4
månader redovisa en ny avslutningsplan där sluttäckning med tätskikt ingår.
2007-06-13 lämnade BEAB in en reviderad avslutningsplan för Rullbackarna deponi, inklusive tätskikt, enligt nämndens önskemål.
2008-03-26 godkände miljö- och byggnadsnämnden nuvarande avslutningsplan för
Rullbackarna deponi.
2017-04-25 lämnade BEAB in en anmälan om ändring i avslutningsplanen eftersom man fortfarande inte anser att en sluttäckning med tätskikt är motiverat ur
miljösynpunkt. Bland annat med tanke på att den provtagning som har gjorts kontinuerligt sedan deponering upphörde tyder på väldigt liten påverkan på omgivningen.
2018-06-02 lämnade SGI (Statens geotekniska institut) synpunkter på BEAB:s anmälan om ändring i avslutningsplaner.
2018-10-17 tas frågan upp som en diskussionspunkt i nämnden för att avgöra om
anmälan ska prövas vidare eller om ärendet ska anses vara avgjort. Nämnden föreslog fortsatt utredning och begärde komplettering av anmälan med vissa uppgifter.
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2020-06-16 lämnade BEAB in de kompletterande uppgifter som nämnden efterfrågat, enligt följande:
• Vid avsteg från tätskiktskravet minskar mängden massor som behövs för sluttäckning av deponierna, enligt följande:
o Rullbackarna 40 120 ton
o Kalleguta 26 460 ton
o Minskat behov av massor innebär färre lastbilstransporter Med antagandet att en
lastbil med släp lastar ca 35 ton per transport, minskar antalet lastbilstransporter
med sluttäckningsmassor utan tätskikt, enligt följande:
o Rullbackarna 1 146 stycken
o Kalleguta 756 stycken
• Påverkan av klimatförändringar förväntas vara de samma, med eller utan tätskikt.
På Öland kommer det leda till ökande temperaturer och en förlängd växtsäsong.
Mängden vatten som infiltrerar och bildar grundvatten eller lakvatten antas minska
med 5-10% till följd av ökad avdunstning. Efter att vegetation etablerats på den
sluttäckta deponin förväntas inte erosion utgöra ett problem. Ytlig jord binds av
gräsrötter även om gräset vissnar periodvis. Gräsbevuxna ytor minskar vattnets
hastighet och vid skyfall infiltrerar inte vattnet så mycket utan rinner mestadels utmed slänterna.
• Kompletteringen innehåller BEAB:s svar på synpunkter lämnade av SGI, vilka
framförallt gällde hydrogeologiska förhållanden vid Kalleguta deponi. Sammanfattning av redogörelsen finns med i kommuniceringen, daterad 2021-05-26, för respektive deponi.
• Exempel på referensobjekt (annan deponianläggning som har beviljats avsteg
från krav på tätskikt) har inte kunnat anges.
Eftersom det finns gott om kalkstensmjöl i kommunen vill nämnden utreda om
kalkstensmjöl har egenskaper som gör det lämpligt att använda som tätskiktsmaterial. BEAB svarar att en sådan utredning kräver omfattande analyser och tester
som är väldigt dyra att göra. Man vill därför avvakta med tester tills beslut tagits om
undantag beviljas eller inte.
Anmälan har skickats på remiss till Länsstyrelsen, som 2021-03-15 meddelade att
man avstår yttrande i ärendet.
Förslag till beslut har kommunicerats. Synpunkter från BEAB inkom 2021-06-01,
vilka framförallt har lett till vissa förtydliganden, men också att tidigare krav på kontroll av lakningsegenskaper hos tillförda massor har tagits bort. Detta med motiveJusterandes sign
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ringen att det med en tillåtlig föroreningshalt motsvarande KM inte finns några jämförvärden att förhålla sig till med avseende på lakningsegenskaper.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Anmälan om ändring av avslutningsplaner, 2017-04-25
Kommunicering om ändring i avslutningsplan för Rullbackarna deponi, 2021-05-26
Kommunicering om ändring i avslutningsplan för Kalleguta deponi, 2021-05-26
Bedömning
Borgholms kommun har 2 deponier som ännu inte är sluttäckta trots att deponering
upphörde för 20 år sedan. Borgholm energi AB behöver snarast komma igång med
en ändamålsenlig sluttäckning av respektive deponi.
Miljöenheten anser att Borgholm Energi AB i anmälan, samt i underlag och i rapporter genom åren sammantaget har påvisat att risk för människors hälsa eller miljö ej föreligger vid avsteg från tätskiktskravet. Kontrollprogram för grundvatten vid
båda deponierna har under lång tid visat på mycket liten påverkan på omgivande
grundvatten. Flera olika konsulter har varit inblandade under de närmare 20 år som
frågan har utretts och de har alla kommit fram till slutsatsen att undantag från deponiförordningen vore lämpligt ur miljösynpunkt. Anmälan bedöms därmed vara tillräckligt utrett för att medge avsteg från tätskiktskravet.
Miljöenheten instämmer i att kravet på att förse deponierna med tätskikt inte motsvarar miljönyttan. Sluttäckning med tätskikt innebär på grund av konstruktionen ett
ökat behov av massor, vilket inte rimmar väl med god resurshushållning. Ökat behov av massor innebär fler lastbilstransporter, vilket i sin tur medför ökade koldioxidutsläpp. Fler tunga transporter på vägarna innebär dessutom en förhöjd risk för
medtrafikanter och boende längs vägarna. Ökad masshantering och konsekvenser
till följd av ökat antal transporter överväger inte miljönyttan med ett tätskikt.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för bra redovisning och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2020-001157 BN

SOLBERGA 2:24 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 73,2 m² byggnadsarea (73,2 m² bruttoarea).
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Befintlig byggnad 118 m². River 59,4 m². Kvar 59,34 m².
Bygger 73,2 m². Tillkommande ny byggnadsyta blir därmed 14 m².
Huvudbyggnad blir då totalt 132,5 m² plus carport på 52 m². Total bebyggd yta på
fastigheten blir då 184,5 m².
Blev beviljad upp till 158 m² i lov daterat 2014-03-24(se ärende S 2013-000595)
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 114.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negativa yttranden har inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-04-08 inkom
sökanden med ändring av sin ansökan. Vissa delar av byggnationen är nu sökt som
en attefallsåtgärd(separat ärende) och ytan har dragits ner något. Från en total bebyggd yta på 224 m² till en på 184,5 m².
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-02
Planritning, 2021-04-08
Situationsplan i pdf, 2021-04-08
Ansökan, 2021-04-08
Fasadritning, 2021-04-08
Bedömning
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

byggnadsarean 184,5 m² mot gällande max 100 m²,

Då tillkommande ny byggnadsarea enbart är 14 m² sett utifrån tidigare beviljade lov
och en stor del av ny bebyggelse sker där tidigare byggnad stod så anser förvaltningen att avvikelsen kan bedömas som en liten avvikelse.
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidigare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL.
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Konsekvensanalys

Överytor finns i området, se till exempel Solberga 2:27 ca 210 m².
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med
73,2 m² byggnadsarea (73,2 m² bruttoarea) med hänvisning till tidigare beviljade avvikelser i området.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000572 BN

BORGHOLM 11:42 Bygglov för nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad med en total area på 3170 m² byggnadsarea
(6356 m² bruttoarea och 278 m² öppenarea).
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av särskilt boende med tillhörande komplementbyggnad.
Fastigheten ligger inom detaljplan för Borgholm 11:42 med flera, ”Ekbacka” med
dnr B 2019-791 som antogs i kommunfullmäktige den 17 maj 2021.
Åtgärden avser ett nytt särskilt boende för äldre om 80 platser.
Byggnaden har två delar i två plan som sammansvettsas med en mittendel i tre
plan.
Plan 1 har en bruttoarea på 2906 m2 och öppenara på 135,3 m2 som består av 40
rum samt personal- och gemensamhetsutrymmen.
Plan 2 har en bruttoarea på 2877 m2 och en öppenarea på 142,5 m2 som består av
40 rum samt personalutrymmen.
Plan 3 i mittendelen har en bruttoarea på 411 m2 och består av personalutrymmen
och teknikrum.
Komplementbyggnaden har en bruttoarea på 81 m2 och består av miljörum, containerhall och sopsugsrum.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Detaljplanen specificerar att fasad ska vara av tegel, puts eller kalksten i färgerna
gul, beige, brun eller röd kulör. Tak ska utgöras av rött panntak, plåt eller/och papp.
Sökande har ändrat takmaterial på förvaltningens begäran från grå bandplåt till röda betongpannor.
Huvudbyggnaden kommer ha fasad av gult tegel och tak av röda betongpannor förutom mittendelen som kommer ha papptak.
Komplementbyggnaden kommer ha fasad av träpanel målad i tjärvitriol liknande
andra komplement i området. Taket kommer vara papptak.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Fasadritning, 2021-05-18
Planritning, takplan, 2021-05-18
Material/kulörbeskrivning, 2021-05-18
Ritningsförteckning del 1 , 2021-05-18
Ritningsförteckning del 2 , 2021-05-18
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Typritning, detaljritning rum, 2021-05-03
Markplaneringsritning, 2021-04-22
Planritning plan 1, del 1, 2021-04-22
Planritning, plan 1, del 2, 2021-04-22
Planritning plan 2, del 1, 2021-04-22
Planritning plan 2, del 2, 2021-04-22
Planritning plan 3, del 1, 2021-04-22
Planritning plan 3, del 2, 2021-04-22
Fasad, plan och sektionsritning komplementbyggnad, 2021-04-22
Sektionsritning, 2021-04-22
Fasadritning, söder och öster, 2021-04-22
Fasadritning, öster och väster, 2021-04-22
Situationsplan i pdf, 2021-04-22
Tillgänglighetsbeskrivning, 2021-04-22
Bedömning
Enligt gällande detaljplan är högsta nockhöjd 13 m, får punktprickad mark inte förses med byggnad, ska byggnad inom f1 betecknat område ska tak utgöras av rött
panntak, plåt eller/och papp, ska byggnad inom f2 betecknat område ha fasadmaterial av tegel, puts eller kalksten i färgerna gul, beige, brun eller röd kulör.
Föreslagen byggnation har en nockhöjd på 12,8 m vid mittendelens högsta del och
11,5 m på resterande byggnad, placeras inte på mark som inte får förses med
byggnad, kommer ha tak av röda betongpannor och papp samt fasad av gult tegel.
Den ansökta åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov för nybyggnad av särskilt boende och komplementbyggnad med en total area på 3170 m² byggnadsarea (6356 m²
bruttoarea och 278 m² öppenarea).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000459 BN

SÖDVIK 4:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, fritidsboende
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela negativt förhandsbesked för
nybyggnad av ett bostadshus.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus för fritidsändamål.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse.
Platsen som ansökan avser ligger på betesmark i korsningen mellan Södviks bygata
och Gamla vägen i Södvik.
Området nordväst om Gamla vägen och söder om Södviks bygata är inte bebyggt
med bostadshus. Ett stycke längre söderut längs med Gamla vägen ligger Södviks
gästgiveri, vilket består av en större mangårdsbyggnad med tillhörande komplementbyggnader.
Bebyggelsen på Södviks bygata, öster om Smedjegatan, är en radby med kalkstenslador ut mot vägen och mangårdsbyggnader placerade en bit upp på tomten.
Korsningen mellan Gamla vägen och Södviks bygata präglas av öppen mark, vilken
sannolikt använts till bete.
En jämförelse mellan dagens karta och kartan för storskifte på inägor från år 1774
visar att området som avgränsas av Södviks bygata i norr, Gamla vägen i sydost
och Smedjegatan i sydväst är den ursprungliga byn och att bebyggelsemönstret här
inte ändrats avsevärt under de senaste 250 åren.
Den placering av fritidshus som ansökan avser ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, men avviker från befintligt bebyggelsemönster avseende placering och utformning.
Borgholms Energi har en ledningsrätt på fastigheten, mellan den befintliga tomtplatsen och föreslagen placering av nytt bostadshus.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökande. Sökanden har i
yttrande 2021-05-30 skrivit att de vidhåller sin ansökan och vill få den prövad av
Miljö- och byggnadsnämnden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Sammanställning, 2021-04-07
Meddelanden, 2021-05-11
Begäran om yttrande, 2021-05-24
Meddelanden, 2021-05-25
Brev, 2021-05-28
Situationsplan i pdf, 2021-05-30
Meddelanden, 2021-05-30
Karta, 2021-05-31
Illustration, 2021-05-31
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
Åtgärden en ovarsam komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns
i översiktsplanen där det står att ”Traditionell öländsk byggnadstradition ska vägas
in vid all ny-, till- och ombyggnad” (Översiktsplan 2002:49).
Sökt åtgärd bryter mot radbyns bebyggelsemönster längs med Södviks bygata samt
skulle bli första hus på den obebyggda sträckan nordväst om Gamla vägen. Vidare
så skulle åtgärden bryta mot ett minst 250-årigt bebyggelsemönster på platsen.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i
3 och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden inte kan
tillåtas.
Konsekvensanalys
Radbyn är en medeltida byform som till största delen försvunnit i övriga delar av
Sverige och därför är unik för Öland. Även om det under handläggningen inte gått
att säkerställa att bebyggelse med samma placering funnits på platsen längre tillbaka än 1774.
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Att tillåta en åtgärd som bryter mot radbyns struktur innebär att en del av det höga
kulturhistoriska värdet, och därmed Ölands unicitet, går förlorat.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2020-000807 BN

LINDBY 1:8 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att meddela positivt förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lindby 1:8.
Beslutet bör gälla med följande villkor:
byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea
om 220 kvm för huvudbyggnad och 80 kvm för garage, uthus.
Enligt 28§ i skyddsföreskrifter för Lindby-Solberga vattenskyddsområde behövs
tillstånd vid schakt-eller anläggningsarbeten. Tillståndet ska sökas hos kommunens nämnd för miljöfrågor.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse.
Området karakteriseras av aktivt jordbruk.
Fastigheten ligger inom ett område som kommunen planerar bygga ut kommunalt
ledningsnät för vatten och avlopp i nuvarande etapp (2020-2024).
Marken är kraftigt igenväxt med inslag av slån, tall, oxel och syren. Få naturvärden
finns.
Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna och att vattenkvaliteten
är tjänlig.
Sökanden har visat att det finns tillräckligt med vatten för byggnadens behov.
Området ingår i länets natur-och kulturprogram, natur-kultur på Öland.
Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland,
obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området ligger inom beslutade vattenskyddsområden.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig. Inga yttranden med synpunkter har
inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Karta, 2020-08-24
Ansökan förhandsbesked, 2020-08-24
Situationsplan i pdf, 2021-04-23
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Bedömning
Lagstöd
Enligt 9 kap 17 § PBL gäller om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd
begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med
detaljplan, om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.
Motivering
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.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL och hushållningsbestämmelserna i 3
och 4 kap MB.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan
tillåtas.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten Lindby 1:8.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr 2021/181 BN

KOLSTAD 10:87 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 60 m² byggnadsarea.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 60 kvm.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer DP 102.
Befintligt fritidshus har en byggnadsarea om 67,5 kvm. Föreslagen tillbyggnad om
60 kvm innebär att fritidshuset får byggnadsarean 127,5 kvm.
Gällande detaljplan anger att endast en byggnad får uppföras på tomtplatsen och
byggnad får inte uppta större areal än 100 kvm. Högst en våning får uppföras och
vind får inte inredas. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,0 m.
Tillåten byggnadsarea överskrids med 127,5 – 100 = 27,5 kvm. Detta innebär en
avvikelse från planbestämmelserna.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negativa yttranden har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-07
Ansökan, 2021-02-10
Fasad och planritning, 2021-02-10
Fasad och planritning, 2021-02-10
Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31b § PBL (plan-och bygglagen).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

byggnadsarean 127,5 m² mot gällande max 100 m²,

Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse i enlighet med 9 kap 31b§ PBL (plan-och
bygglagen).
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med
60 m² byggnadsarea
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr 2021/411 BN

HALLTORP 1:66 Bygglov för tillbyggnad av carport samt skärmtak
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för tillbyggnad av carport samt skärmtak med 64,1 m² byggnadsarea (64,1 m² öppenarea).
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av carport samt skärmtak.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 315.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden
med negativa synpunkter har inkommit. Ägarna till fastigheten Halltorp 1:10 skriver i
sitt yttrande att ”Ekerum emotsätter sig all form av byggnation på natur- och/eller
prickmark. Vi emotsätter oss också all form av byggnation som inte är upptagen
som godkänd i det civilrättsliga avtal Ekerum har signerat med husägarna av Borgholm Halltorp 1:66-1:77”. För fullständigt yttrande se övriga handlingar.
I grannehörandet har en felaktig yta gällande max byggnadsyta angivits. Där har
det angivits max 120 m² istället för gällande max 200 m². Då överytan ”förmildras”
och det yttrande som inkommit erinrar om avvikelser mot detaljplanens bestämmelser har inte ett nytt grannehörande gjorts.
Ankommet yttrande har kommunicerats med sökanden. Sökanden har även kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-05-23 inkom sökanden med yttrande och vidhåller sin ansökan. Sökande skriver i sitt yttrande att målet är att anpassa sin byggnad till de befintliga. Sökande anser att de tidigare bygglov som
getts på Halltorp 1:67-1:77 bör medföra en prejudicerande effekt för aktuell ansökan. Sökande anser sig ha tagit hänsyn till det civilrättsliga avtal som Ekerum Resort Öland hänvisar till i sitt yttrande. För fullständigt yttrande från sökande se övriga handlingar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-26
Sammanställning, 2021-04-17
Planritning, 2021-03-22
Planritning, 2021-03-22
Sektionsritning, 2021-03-22
Sektionsritning, 2021-03-22
Situationsplan i pdf, 2021-03-22
Ansökan, 2021-03-22
Fasadritning, 2021-03-22
Fasadritning, 2021-03-22
Förenklad nybyggnadskarta, 2021-03-22
Marksektionsritning, 2021-03-22
Marksektionsritning, 2021-03-22
Meddelanden, 2021-04-21
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Bedömning
Tidigare lov har givits inom det aktuella detaljplaneområdet men på felaktiga kartunderlag samt utan grannehörande trots avvikelser, dessa ärenden är nu föremål
för utredning och tillsyn. Beslut i tillsynsärendet är ej taget än. Därför bör likabehandlingsprincipen ej tillämpas här.
Med avseende på tidigare ärendens felaktigheter anses inte den ansökta åtgärden
uppfylla kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

Placering på mark som inte får bebyggas,

-

Total byggnadsarean 216,3 m² mot gällande max 200 m²,

Genomförandetiden för den aktuella detaljplanen har ej löpt ut och därmed bör avvikelser ej beviljas.
Tillsammans kan dessa avvikelser inte bedömas som en liten avvikelse. Åtgärden
uppfyller därför inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidigare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven för bygglov
enligt 9 kap 31 d § PBL.
Konsekvensanalys
Att bevilja bygglov för dessa avvikelser skulle medföra ytterligare en prejudicerande
effekt på området. Att samtidigt som tillsynsutredning av området pågår bevilja
bygglov med avvikelser under genomförandetiden av detaljplanen anbefalles ej.
Däremot är avvikelserna i aktuellt ärende av en mindre art än vad tidigare bygglovsärenden varit vilket bör beaktas. Aktuell ansökan medför en överyta på 16,3 m²
varav 4,4 m² är på prickmark.
Exempelvis Halltorp 1:68 har haft felaktiga kartunderlag och carporten går ca 23 m²
över prickmark samt ca 14 m² ut över fastighetsgräns.
Halltorp 1:73: ca 26 m² överyta i BYA varav ca 29 kvm på prickmark samt delvis utanför fastighetsgräns.
Halltorp 1:75 ca 12 m² bebyggt på prickmark samt ca 19 m² överyta i BYA.
Halltorp 1:77 ca 61 m² överyta i BYA, dock ingen bebyggelse på prickmark.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar för att avslå bygglov för tillbyggnad av carport samt skärmtak med 64,1 m² byggnadsarea (64,1 m² öppenarea).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Sökande samt Halltorp 1:10
______________
Justerandes sign
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Dnr B 2021-000406 BN

SOLBERGA 1:135 Bygglov för nybyggnad av carport
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för tillbyggnad av carport med 30 m² byggnadsarea (30 m² öppenarea.)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av carport.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 203.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga negativa yttranden har inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut och ska senast 202106-03 inkomma med yttrande till förslaget eller ändring/återkallande av ansökan.
2021-06-03 sökande vidhåller sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-27
Information, 2021-04-27
Nybyggnadskarta, 2021-04-27
Fasadritning, 2021-03-19
Situationsplan i pdf, 2021-03-19
Ansökan, 2021-03-19
Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(PBL).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

avstånd till grannfastighet 0,8 meter mot gällande 1,0 meter,

-

byggnadsarean 261,1 m² mot gällande max 200 m²  överyta på 30,55%.

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. Åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärdens placering med avstånd 2 meter från gata bedöms inte uppfylla kraven
enligt 2 kap 6 § punkt 6 plan- och bygglagen (PBL) samt 2 kap 5 § punkt 3 planoch bygglagen (PBL). Framför ett garage eller carport bör en uppställningsplats om
5 meter finnas.
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidigare avvikelser som godtagits.
-En tidigare avvikelse med placering nära väg har hittats. Solberga 1:125 fick 199012-18 bygglov för en carport med placering 1 m från vägen, dock är det vid vändJusterandes sign
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plan och platsen har därför andra förutsättningar. Därmed bedöms åtgärden inte
uppfylla kraven enligt för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL.
Konsekvensanalys
Följden att bevilja ansökan skulle ha en prejudicerande effekt för framtid ansökningar inom området. Det är inte lämpligt ur säkerhetssynpunkt att placera carports
eller garage så nära inpå en väg, i de flesta fall bör man kunna parkera en bil framför garaget/carporten vilket inte blir möjligt med den ansökta åtgärden. Då byggnadsarean blir befintlig krävs enbart en fasadändring för att bygga om carporten till
ett garage. Om problem vid port då sker blir bilen ståendes ut i vägen vilket kan
hindra bland annat blåljuspersonal samt öka risken för olyckor.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar avslag för att avslå bygglov för tillbyggnad av carport med
30 m² byggnadsarea (30 m² öppenarea.)
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000806 BN

HALLTORP 1:10 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av 10
stycken flerbostadshus, 3 stycken miljöhus samt ett teknik- och poolhus.
att
föreslå sökande att omarbeta de långa husen och förse dem med sadeltak
med eventuella takkupor, som är förenligt med utformningskravet, till miljö- och
byggnadsnämndens möte den 24/6.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 10 stycken flerbostadshus, 3 stycken miljöhus samt ett teknik- och poolhus.
Beslut om lantmäteriförrättning togs 2021-05-24.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 315, vilken antogs 2021-11-28.
Åtgärden följer detaljplanen avseende byggnadsyta och byggnadshöjd, men strider
mot plan avseende utformning. I planbestämmelserna B1 hänvisas till gestaltningsavsnittet i planbeskrivningen. På sidan 10 i planbeskrivningen finns följande att läsa:
Delområde 6 utformas som en satellit till huvudanläggningen med byggnader av
traditionell ekonomibyggnadskärrakter i 2 ½ plan. Det är byggnadskulturellt inte
otroligt att ett par häststallar kunde ha förlagets här strax bredvid gårdscentrumet.
Dessa hus kommer att synas i landskapet som ett komplement till gårdsanläggningen.
De flerbostadhus ansökan avser är i tre plan med platt tak.
Detaljplanen utformades för att skapa förutsättningar för flerbostadshus inom Ekerums område, utan att förlora kopplingen till gården och platsens agrara känsla.
Utformningen av de byggnader ansökan avser har tagit fasta på detaljplanens gestaltningsavsnitt avseende fasadmaterial och val av färg, med stående träpanel målad i slamfärgsliknande färg och detaljer i form av luckor med inspiration från ladugårdar.
Förvaltningens bedömning är dock att gestaltningen av fasaderna inte förändrar det
faktum att byggnaderna avseende volym, takutformning och våningsantal inte följer
detaljplanens intention avseende utformningen av byggnaderna.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). I skrivande
stund har inga yttrande inkommit.
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-06-04 inkom
sökanden med yttrande där de förklarar sina ställningstaganden och att de vidhåller
sin ansökan.
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Sökande beskriver hur de under arbetet med projektet undersökt olika alternativ,
men att det inte varit möjligt att utforma flerbostadshusen som avlånga laduliknande
byggnader med brutet tak och samtidigt lösa brandkrav, tillgänglighet och få en rimlig byggnadsekonomi. Dessutom menar de att en sådan utformning skulle ge mindre genomsiktlighet och sämre boendekvalitet. Sökande menar att detaljplanens avlånga form och bestämmelserna avseende byggnadshöjd och byggnadsarea inte är
förenliga med det som står i avsnittet om gestaltning i planbeskrivningen.
2021-06-07 inkommer sökande med ytterligare ett yttrande från Sven Palmkvist,
lantmätare och tidigare stadsbyggnadschef i Halmstad, som menar att texten i olika
detaljplaner inte är entydig. Vidare anser han att det förslag som lagts fram är väl
genomarbetat och att ett positivt beslut kan tas av nämnden med stöd i 9 kap 31 b
§ PBL.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Ansökan, 2021-05-28
Illustration, 2021-05-28
Ritningsförteckning , 2021-05-28
Certifikat, 2021-05-28
Information , 2021-05-28
Tillgänglighetsbeskrivning, 2021-05-28
Planritning, 2021-05-28
Sektionsritning, 2021-05-28
Situationsplan i pdf, 2021-05-28
Fasadritning, 2021-05-28
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-05-28
Fasadritning, 2021-05-28
Planritning, 2021-05-28
Bedömning
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(PBL).
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-

Utformningen av byggnaderna

Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. Åtgärden är inte heller av en begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).
Då genomförandetiden för detaljplanen inte gått ut kan bygglov inte ges enligt 9 kap
31 c – 32 a §§ PBL.
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att ge bygglov för ansökt åtgärd är att den agrara känslan och
kopplingen till Ekerums gård som planförfattarna avsåg med aktuellt område uteblir.
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Dagens sammanträde
Ordförande tackar för genomgång, redogörelse och information i ärendet. Diskussion på mötet att åtgärden inte följer detaljplanen avseende utformningen. Miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår sökande att omarbeta de långa husen
och förse dem med sadeltak med eventuella takkupor, som är förenligt med utformningskravet, till miljö- och byggnadsnämndens möte den 24/6.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar avslag bygglov för nybyggnad av 10 stycken flerbostadshus, 3 stycken miljöhus samt ett teknik- och poolhus då det inte följer detaljplanen
avseende utformningen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________
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Dnr B 2021-000628 BN

ÄLEKLINTABROTTET 1:1 Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för anläggande av parkering med en area om ca 640 m².
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som
ansökan avser ligger strax efter korsningen mellan Äleklintagatan och Kustvägen
utmed Kustvägen. Området karakteriseras av alvarmark.
Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Ölands stenkust) och naturvården (Alböke alvar-Äleklinta). Området omfattas även av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv.
Området omfattas av det primära strandskyddet.
Intill planerad åtgärd finns en fornlämning vilken utgörs av ett gravfält med minst
fem förhistoriska gravanläggningar med ett inbördes avstånd av högst 20 meter.
Platsen ingår i Natura 2000, klintkust och alvarmarker- växtplats för arter som
ölandssolvända, kalkkrassing och alvarstånds.
Det finns ett flertal både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området.
Området ingår i den nationella och regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet samt i länets natur- och kulturvårdsplan (Långkärrsalvaret klass 1-högsta naturvärde) och även i jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden
med negativa synpunkter har inkommit.
Ägare till fastigheten Äleklinta 2:3 skriver i sitt yttrande att befintlig parkeringsplats
är tillräckligt stor för den här platsen och att en större parkering skulle riva upp ett
sår i landskapet. Problemet med vildparkering menar han finns längre norrut vid
Bruddesta.
Ägare till fastigheten Äleklinta 3:2 anser att det är olämpligt att bygga en större
parkeringsplats inom Natura 2000-området och bifogar länsstyrelsens bevarandeplan för Äleklintabrottet. Han påpekar också att det krävs tillstånd för att bedriva
verksamhet som kan påverka naturen i ett Natura 2000-område. Vidare oroas denne granne över att en större parkering kommer leda till mer olovlig camping på
platsen och uttrycker missnöje med kommunens hantering av den olovliga camping
som redan förekommer.
Ytterligare en fastighetsägare till Äleklinta 3:2 ställer sig negativ till en större parkering med hänvisning till den känsliga naturen och Natura 2000-området samt risken
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för att det kan förekomma mer olovlig camping på platsen. Bifogat till yttrandet
finns en karta över Natura 2000-området.
Ägare till fastigheten Äleklinta 2:11 menar att det underlag som skickats ut i grannhörandet är för bristfälligt för att kunna ta ställning till. Även denna granne påpekar
problemet med olovlig camping. I ytterligare ett yttrande påpekar han att vägföreningens ordförande inte hörts samt uttrycker oro för att de ungdjur som går på
marken kan interagera med bilarna vilket kan leda till att parkeringen kan behöva
hägnas in vilket är svårt att få till på ett estetiskt tilltalande sätt.
Efter att grannhörandet skickats ut har sökande inkommit med en ny situationsplan, ansökan gäller nu enbart en större parkering än dagens på den västra sidan
av vägen.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i skrivande
stund inte inkommit med något yttrande.
Ägare till fastigheten Äleklinta 2:11 samt Äleklinta 3:2 önskar få information om vad
som händer i ärendet och hur sökande bemöter deras yttranden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Karta, 2021-04-30
Ansökan, 2021-04-30
Remissvar, 2021-05-19
Remissvar, 2021-05-19
Remissvar, 2021-05-21
Remissvar, 2021-05-24
Bilaga , 2021-05-24
Bilaga , 2021-05-24
Bilaga , 2021-05-24
Situationsplan i pdf, 2021-05-26
Remissvar, 2021-05-26
Yttrande, 2021-05-27
Karta, 2021-05-20
Bedömning
Den ansökta åtgärden är en del i kommunen och länsstyrelsens arbete med att skapa en bättre trafik- och parkeringssituation längs med kustvägen sommartid. Det
stora anatalet besökare som lett till en ohållbar parkerings- och trafiksituation visar
att tillgång till Äleklinta och kustvägen är av stort allmänt intresse. Att skapa en ordnad parkering skulle leda till mindre slitage på den ömtåliga naturen inom Natura
2000-området.
Situationen med de betande ungdjuren ändras inte av att bilar parkerar på en och
samma plats istället för utspritt längs med vägen. Skulle det uppstå problem i samvaron mellan kor och bilar är det upp till den som förvaltar parkeringen att lösa det
på ett sätt som passar väl in i omgivingen.
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Åtgärden bedöms uppfylla kraven om god hushållning från allmän synpunkt enligt 2
kap 2 § PBL.
Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 §
Konsekvensanalys
Konsekvensen av att inte bevilja bygglov för sökt åtgärd är att besökare parkerar i
terrängen, vilket riskerar skada den ömtåliga naturen.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till bevilja ansökan om bygglov för anläggande av parkering med en area om ca 640 m².
Marcel van Luijn (M) ställer sig tveksam till att bevilja bygglov för anläggande av
parkering, se protokollsanteckning.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag vill härmed förtydliga mitt ställningstagande i detta ärende.
Det finns absolut behov av parkeringsplatser i området. Syftet med denna parkering
sägs vara att minska problem med vildparkering längs med stenkusten. Det är dock
inte alls säkert att dessa parkeringsplatser kommer att ha den önskade effekt.
Dessutom kommer en ny, extra parkeringsyta att dra till sig husbilar. Är det verkligen
en bra idé att ha en massa (hus)bilar samlade på en plats med höga kulturvärden
och känslig natur? Och eftersom sophantering inte finns med som krav, finns dessutom risk för nedskräpning.
Och vad stoppar husbilsägare från att övernatta på denna plats?
Jag tycker parkeringen bör utvärderas efter sommarsäsongen för att bedöma effekten. Visar det sig att parkeringen används som ställplats, eller att området drabbas
av nedskräpning, då får kommunen sätta in lämpliga åtgärder.
Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik 2021-06-10
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 32, bygglov för parkeringsplats ÄLEKLINTABROTTET 1:1

Jag vill härmed förtydliga mitt ställningstagande i detta ärende.

Det finns absolut behov av parkeringsplatser i området. Syftet med denna
parkering sägs vara att minska problem med vildparkering längs med
stenkusten. Det är dock inte alls säkert att dessa parkeringsplatser kommer att
ha den önskade effekt.
Dessutom kommer en ny, extra parkeringsyta att dra till sig husbilar. Är det
verkligen en bra idé att ha en massa (hus)bilar samlade på en plats med höga
kulturvärden och känslig natur? Och eftersom sophantering inte finns med som
krav, finns dessutom risk för nedskräpning.
Och vad stoppar husbilsägare från att övernatta på denna plats?
Jag tycker parkeringen bör utvärderas efter sommarsäsongen för att bedöma
effekten. Visar det sig att parkeringen används som ställplats, eller att området
drabbas av nedskräpning, då får kommunen sätta in lämpliga åtgärder.

Marcel van Luijn (M)
Köpingsvik 2021-06-10
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Dnr B 2021-000820 BN

HÖGSRUM 2:34 Bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende samt installation av eldstad
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av bostadshus, permanentboende med 128,7 m² byggnadsarea (128,7
m² bruttoarea).
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-11-19, § 239 om förhandsbesked för
den ansökta åtgärden med enda villkor att huvudbyggnad max får vara 200m².
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). I skrivande stund har inga negativa yttranden har inkommit.
Då åtgärden överensstämmer med ett gällande beslut om förhandsbesked ska åtgärden betraktas som planenlig.
Då sökanden är anställd på kommunen önskar förvaltningen att nämnden fattar
beslutet för att undvika jävssituation på förvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-04
Situationsplan i pdf, 2021-06-02
Planritning, 2021-06-02
Sektionsritning, 2021-06-02
Fasadritning, 2021-06-02
Fasadritning, 2021-06-02
Teknisk beskrivning, 2021-06-02
Energiberäkning, 2021-06-02
Teknisk beskrivning, 2021-06-03
Bedömning
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Den ansökta åtgärden passar bra in i bebyggelseområdet. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § PBL.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.

Justerandes sign
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Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av
bostadshus, permanentboende med 128,7 m² byggnadsarea (128,7 m² bruttoarea).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B 2021-000238 BN

BORGHOLM 13:1 Bygglov för nybyggnad av bränslestation
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av ett
väderskydd om 12 m², en cistern om 50 m³ samt en skyltpylon 6,2 meter hög.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en bränslestation.
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 317.
Området är avsett för handels- och lagerändamål, platsen för bränslestationen är
belägen på med plus markerad mark som endast får bebyggas med förvaringsutrymmen och komplementbyggnader samt skärmtak för förvaring av kundvagnar.
Beslut om försiktighetsmått enligt Miljöbalken finns, en c-anmälan är gjord samt det
finns tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).
Yttranden med negativa synpunkter har inkommit.
Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit
med yttrande och vidhåller sin ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-03
Fotografi, 2021-06-01
Fotografi, 2021-06-01
Detaljritning, 2021-06-01
Meddelanden, 2021-06-01
Förenklad nybyggnadskarta, 2021-04-14
E-post meddelande, 2021-02-19
Fasad och planritning, 2021-02-19
Förslag till kontrollplan, 2021-02-19
Situationsplan i pdf, 2021-02-19
Situationsplan i pdf, 2021-02-19
Ansökan, 2021-02-19
VA-ritning, 2021-02-19
Bedömning
När ansökan kom in till kommunen var förvaltningens tolkning att åtgärden inte helt
stämde överens med detaljplanebestämmelserna varför grannar har underrättats.
De synpunkter som har inkommit rör främst eventuell störning från skylten samt att
även störande trafik kommer att öka.
Om skylten senare visar sig orsaka problem för omgivningen får det hanteras genom tillsyn av verksamheten. Den ökade trafikmängden till och från området på olika tider får anses ha bedömts då detaljplanen togs fram och området är godkänt
Justerandes sign
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som handelsområde. Det som nämns om ”buskörning” är en ordningsfråga som inte regleras i PBL.
En bränslestation i sig är inte en sådan annan anläggning än byggnader som avses
i plan- och byggförordningen 6 kap. 1 § och som kräver bygglov. Det som utlöser
bygglovplikten är den fasta cisternen, skylten och det väderskydd som uppförs på
pumpön. Väderskyddet om 12 m² kan kan i storlek och utformning jämställas med
ett kundvagnsförråd eller en busskur
Ju mer förvaltningen har behandlat ärendet har det växt fram att åtgärden nog kan
anses förenligt med planens syfte som handelsområde och att åtgärden uppfyller
kraven enligt 9 kap 30 § PBL.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar för att bevilja bygglov för nybyggnad av ett väderskydd om
12 m², en cistern om 50 m³ samt en skyltpylon 6,2 meter hög.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr B 2020-00183 BN

BN 2020/1183 KOLSTAD 3:29 Bygglov för nybyggnad av gäststuga
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
föreslå miljö- och byggnadsnämnden bevilja bygglov för nybyggnad av en
gäststuga med 24,7 m² byggnadsarea.
Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en gäststuga om 24,7 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 102.
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden
med negativa synpunkter har inkommit. Företrädaren till fastigheten Kolstad 3:7
skriver i sitt yttrande att byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gränsen.
Sökande har 2021-05-04 lämnat in handlingar från arvsskiftet som visar att Denise
Rydén Ragnström förfogar över det skifte av Kolstad 3:7 som gränsar till Kolstad
3:29 och inte har några invändningar mot byggnationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-31
Information , 2021-05-04
Yttrande, 2021-03-22
Yttrande, 2021-03-22
Förenklad nybyggnadskarta, 2021-02-25
Fasad, plan och sektionsritning, 2020-11-27
Ansökan, 2020-11-02
E-post meddelande, 2021-05-04
Bedömning
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende
-placering på mark som inte får bebyggas,
-byggnadsarean 156 m² mot gällande max 100 m²,
-antal byggnader 3 stycken mot gällande max 1 styck
Den nya gäststugan ersätter en byggnad som uppfördes för ca. 30 år sedan. Den
placerades då till hälften utanför Kolstad 3:29 delvis på Kolstad 3:7. Varken kommunen eller ägaren till Kolstad 3:7 har reagerat på placeringen.
Varken den nya placeringen eller byggnationen i övrigt är att betrakta som en liten
avvikelse från planbestämmelserna. Avvikelserna har dock vid tidigare bygglovprövning godtagits. Trots detta bör åtgärden betraktas som en liten avvikelse på
grund av att helheten blir bättre än nuvarande placering. Alternativet är ju att ägaJusterandes sign
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ren behåller och renoverar den befintliga byggnaden som står delvis på Kolstad
3:7. Då mer än tio år har gått sedan byggnaden uppfördes saknar nämnden möjlighet att ingripa.
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de tidigare avvikelser som godtagits Åtgärden bedöms därför uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov för nybyggnad av en gäststuga
med 24,7 m² byggnadsarea.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign
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Sammanträdesprotokoll
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
80

§ 151

Sammanträdesdatum

Paragraf

2021-06-10

151

Dnr B 2021-000675 BN

DÖDEVI 1:23 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att avslå bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med 120 m² byggnadsarea.
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Åtgärden är inte en kompletteringsåtgärd.
Beslut om förhandsbesked för åtgärden har beviljats 2014-04-23, beslutet var förenat med villkor om att nya byggnader ska placeras på fastighetens norra tredjedel.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till verksamhetsområde för allmänt vatten och
avlopp.
Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät
som avtalskund.
Området ligger inom vattenskyddsområde – yttre (tertiär) skyddszon för Hornsjöns
ytvattentäkt.
Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har
inkommit med yttrande 2021-05-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-06-01
Meddelanden, 2021-05-28
Meddelanden, 2021-05-24
Begäran om yttrande, 2021-05-21
Ansökan, 2021-05-06
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-05-06
Situationsplan i pdf, 2021-05-06
Bedömning
Den ansökta åtgärden innebär att byggnaden placeras på den södra halvan av fastigheten vilket inte följer villkoret i förhandsbeskedet med byggnads placering på den
norra tredjedelen.
Enligt 2 kap. 6 § punkt 1 plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stad- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Den valda placeringen gör att byggnaden avviker från bebyggelsemönstret, då den
inte ansluter till den kringliggande bebyggelsegruppen på det sätt som förhandsbeJusterandes sign
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skedet förutsatte.
Sökandens yttrande ändrar inte förvaltningens förslag till beslut.
Sökt placering uppfyller inte kravet på en god helhetsverkan.
Åtgärden bedöms därför inte uppfylla kraven enligt 2 kap. 6 § punkt 1 PBL och därmed inte heller kraven enligt 9 kap. 31 § PBL.
Dagens sammanträde
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet.
Yrkande
Tomas Zander (C) med instämmande av Joel Schäfer (S) yrkar bifall till att avslå
bygglov för nybyggnad av ett fritidshus med 120 m² byggnadsarea.
Beslut skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
______________

Justerandes sign
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DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad
av gäststuga. attefall
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
återförvisa ärendet till förvaltningen för vidare handläggning
Ärendebeskrivning
2015-03-03 lämnades startbesked för en ”attefallsbyggnad” på fastigheten Djupvik
1:145.
Under hösten år 2015 ringde en granne till fastigheten Djupvik 1:145 och hade synpunkter på grannens pågående byggnadsarbeten. Samhällsbyggnadsförvaltningen
informerade grannen om att ett startbesked hade beviljats på fastigheten och att ett
sådant beslut endast kan överklagas av den som äger ärendet.
Grannen lämnade, 2015-11-02, in ett klagomål på åtgärden.
2015-11-06 avskrevs klagomålet då samhällsbyggnadsförvaltningen inte fann anledning att ingripa.
Grannen överklagade förvaltningens avskrivningsbeslut upp till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD kom fram till att byggnaden överenstämde med givet startbesked och därmed avslogs överklagandet. Ärendet fick aldrig prövningstillstånd hos
Mark- och miljööverdomstolen.
I en liknande dom från Mark- och miljööverdomstolens, målnr P7514-15 2016-02-23,
gällande ett överklagat startbesked för en attefallsbyggnad, fördes ett resonemang
gällande vem som har rätt att överklaga ett startbesked. I domen kom man fram till
rätten att överklaga ett startbesked enligt plan- och bygglagen strider mot 6.1 i Europakonventionen gällande enskildas rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade av domstol.
Därmed inkom grannen med ett överklagande av startbeskedet 2016-05-17. Med
hänvisning till den information som grannen fått under tiden, gällande vem som har
rätt att överklaga, bedömdes överklagandet inkommit inom rätt tid.
Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut och visade ärendet åter till nämnden för
fortsatt handläggning 2017-12-21. I deras skäl för beslut står det: ”Situationsplanen
tycks indikera att marknivån vid den angränsande vägen är lägre än invid byggnaden…” ”Enligt länsstyrelsens bedömning är det därmed troligt att taknockshöjden i
själva verket överstiger 4 meter och att åtgärden således är bygglovspliktig. Men eftersom utredningen i ärendet inte medger ett definitivt fastställande av byggnadshöjd enligt1 kap 3 § PBF finner länsstyrelsen att beslutsunderlaget är bristfälligt. Beslutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för vidare handläggning.”
Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen men fick inte prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Därmed stod mark- och miljödomstolens beslut fast: ”Av nybyggnadskartan framgår att attefallshuset ligger
närmare vägen i sydväst än 6 meter varför det följer av 1 kap. 3 plan- och byggförJusterandes sign
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ordningen (2011:338) att taknockshöjden ska räknas från den allmänna platsens,
här vägen, medelnivå invid tomten. Av nybyggnadskartan framgår att vägens medelnivå invid tomten är minst 7,1 meter och byggnaden har placerats på en marknivå av 8,0 meter. Attefallshuset har i sig en taknockshöjd om cirka 4,0 meter. Enligt
domstolens bedömning är den beräknade taknockshöjd därmed i vart fall cirka 4,9
meter (4,0 + 0,9 meter) och attefallshuset kräver därför bygglov.” Mark- och miljödomstolen beslutade således att upphäva startbeskedet återförvisa ärendet till
nämnden för fortsatt handläggning”.
Efter inkomna kompletteringar från sökanden så beslutade nämnden 2018-12-06 att
på nytt lämnas startbesked för åtgärden. Även detta beslut överklagades och 202006-20 kom domen från Mark och miljööverdomstolen där nämndens lämnade startbesked upphävdes. Mark – och miljööverdomstolen kom fram till att då delar av
byggnaden är placerad närmare än 6 meter från den allmänna platsen så ska byggnadens höjd beräknas från vägens medelnivå invid tomten, vilken är ca 7 meter. Då
byggnaden i sig har en taknockshöjd som är ca 4 m, och marken intill byggnaden är
ca 8 meter. ”Detta medför att byggnaden vid tillämpning av 1 kap 3 § andra stycket
PBF är ca 5 meter hög”.
Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägaren och informerat om att förvaltningen avser att förelägga ägaren att ta bort/riva den aktuella byggnaden och att ett
sådant föreläggande kan komma att förenas med vite.
Sökanden har till och med 2021-06-11 på sig att inkomma med yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-10
Bedömning
Mark- och miljööverdomstolen upphävde byggnadens startbesked 2020-06-22. En
attefallsbyggnad får endast ha en taknockshöjd om 4 m. Mark- och miljööverdomstolen har i sin dom konstaterat att byggnadens höjd ska beräknas från medelnivån
av vägen invid tomten, och att den aktuella byggnadens taknockshöjd därmed är 5
meter.
Därmed uppfyller inte byggnaden kraven för att kunna lämna startbesked för åtgärden.
Gällande detaljplan medger att tomten får bebyggas med endast ett hus (”då särskilda därtill skäl föreligga äger byggnadsnämnden medgiva undantag” gällande
bland annat antal byggnader), men platsen där byggnaden står uppförd idag är
punktprickad och får därmed inte bebyggas. Förvaltningen bedömer därmed att
bygglov inte heller kan lämnas för åtgärden i efterhand.
Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns
anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter,
domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Enligt 11 kap 20 § PBL gäller om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som
har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger
fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).
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Rättelseförelägganden får förenas med vite enligt 11 kap 37 § PBL. Vitet får inte förvandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark och miljödomstol.
Dagens sammanträde
Förvaltningen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om att sökandens ombud har kontaktat förvaltningen och anhållit om förlängt yttrandetid fram till
30/6.
Beslut skickas till
Förvaltningen
______________
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Dnr - BN

BN 2021/XX Övriga frågor och information
Beslut
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar
att
Borgehage 1:64 lyfts till miljö- och byggnadsnämnden den 24/6 för omprövning.
att

lägga informationen till handlingarna.

Dagens sammanträde
 Förvaltningen informerar om att nämndentidigare har framfört önskemål om att
pris för åtgärden och beslutet ska stå i protokollet. Arbetsuppgiften att tillgodose
detta är inte genomförbart i nuläget.


Bygglovchefen informerar om det ärende som har överlämnats för utredning av
Oskarshamns kommun.



Ordförande informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om att beslut från Länsstyrelsen har meddelats avseende Bjärby 2:4, diskussion.

Beslut skickas till
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

