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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Innehållsförteckning: 

§ 189 Godkännande av kallelse och dagordning - 

§ 190 Val av justeringsperson och justeringsdatum - 

§ 191 Anmälan om jäv - 

§ 192 BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning juli, information 2021/71 

§ 193 Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 2020/202,
information 

2021/72 

§ 194 Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden,
meddelande 

- 

- 

2021/73 

§ 195 Redovisning av delegationsbeslut, redovisning

§ 196 Detaljplanearbete, planprio, information

§ 197 XX Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för
nybyggnad av gäststuga. attefall, föreläggande 

2015/93 

§ 198 GRANKULLA 18:1 Förhandsbesked nybyggnad bostadshus
fritidsboende 

2021/2 

§ 199 SÄTTRA 3:34 Förhandsbesked för nybyggnad av ateljé 2021/1 

§ 200 LOFTA 3:40, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
permanentboende 

2021/879 

§ 201 MELLBÖDA 8:3 Förhandsbesked nybyggnad av två bostadshus 2021/630 

§ 202 STILLEBENET 1 Bygglov för nybyggnad av garage 2021/760 

§ 203 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för trädfällning inför 2021/673 

2021/1044 

2021/794 

2021/737 

byggnation, Kapelludden 

§ 204 BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av
campingplats 

§ 205 KOLSTAD 10:105 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt
ändrad användning av förråd/carport till bostad 

§ 206 HÖGBY-SANDBY 11:37 Bygglov för nybyggnad av bostadshus
fritidsboende samt installation av eldstad 

§ 207 XX Anmälan attefall nybyggnad förråd,
sanktionsavgift 

2021/423 

§ 208 HALLTORP 1:10 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 2021/806 

§ 209 STUGAN 134 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende 2021/838

§ 210 KLINTA 4:5 Bygglov för nybyggnad av bostadshus,
permanentboende 

2021/556 

§ 211 BN 2021/822 Vindkraftspark mellan Öland och Gotland, samråd 2021/822 
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§ 212 Rälla tall 3:16 Åtgärder utförda utan lov, markåtgärder, yttrande till 
JO 

2020/680   

§ 213 Övriga frågor och information -   
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§ 189 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll Stefan Bergman (FÖL) och som 

ersättare Torbjörn Nilsson (SD). 

att  justeringsdatum: beslutas till 2021-08-30 kl 13:00  

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden 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 fö-
re eller på sammanträdet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande noterar att ingen anmäler jäv till dagens möte.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 192 Dnr B 2021-000071 BN 
 
BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning juli, information 

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till juli en negativ bud-
getavvikelse om -52 tkr. Prognosen för året är -100 tkr. Det råder osäkerhet i pro-
gnosen då kostnader för förlorad arbetsinkomst kommer påverka. 

1Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 

•Rekrytering av miljöchef pågår. 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden ett underskott på -52 tkr relate-
rat till högre kostnader för arvoden och kompensation för förlorad arbetsinkomst. 
Det finns en osäkerhetsfaktor kring hur det nya beslutet om kompensation för förlo-
rad arbetsinkomst kommer påverka nämndens budget därför sätts en negativ pro-
gnos på -100 tkr. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Efter juli uppvisar miljö- och byggnadsnämnden ett underskott på -52 tkr. Detta här-
leds till högre kostnader för arvoden samt förlorad arbetsinkomst. 

Några punkter från verksamheterna: 
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• Intäkter på byggenheten fortsätter att överskrida budget och påverkar resultatet 
positivt. I prognosen väntas intäkterna ge ett överskott på cirka 1,0 mkr mot budget 
vilket förklaras av att delar av intäkterna hör till 2020 samt att det är och har varit 
ett högt inflöde av ärenden. 

• Miljöenheten uppvisar överskott då årsdebiteringarna för verksamhetens avgifter 
har gått ut under april-juni.  

Analys av årsprognos 

För 2021 förväntas nämnden uppvisa ett underskott på -100 tkr. Det som kommer 
påverka prognosen negativt är beslutet som är taget om att kompensera förlorad 
arbetsinkomst för nämndens ledamöter.  

Prognosen från verksamheterna är: 

• Prognosen är att budgeten hålls för byggenheten med ett överskott på 1 500 tkr, 
förutsatt att ärendeingången är i den nivå som den varit. Överskottet är också rela-
terat till ärenden som inte fakturerats för 2020 då verksamheten uppvisade under-
skott. Bostadsanpassningen förväntas ha en budget i balans. Det kan bli högre in-
täkter inom kart- och mät än vad som prognostiserats.  

•Prognosen för miljöenheten är ett underskott på -600 tkr. Detta är främst relaterat 
till att det är mer personal än budgeterat från och med april och framåt på grund av 
tillsyn av enskilda avlopp. 

   Årsbudget Budget jan-
jul Utfall jan-jul Avvikelse 

jan-jul 
Avvikelse 

årsprognos 

 Total      

1130 Byggenhet 60 24 -1 978 2 002 1 500 

1135 Miljöenhet 3 288 1 897 1 594 302 -600 

1139 Bostadsan-
passning 1 469 856 885 -28 0 

4000 
Miljö- och 
byggnads-
nämnd 

587 330 382 -52 -100 

 Summa 5 404 3 107 883 2 224 800 

 
Reducerade avgifter 

Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en re-
ducerad avgift för kunden var för juli månad 6, totalt intäktsbortfall om 71,1 tkr, vil-
ket är 8 % av den totala intäktssumman för månaden. Då det inte fakturerades un-
der perioden maj-augusti förra året jämförs inte utfallet. 
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Dnr Ärendemening Reduce-
ring i % 

Reduce-
ring i kr 

Att betala 
för kund 

B 2020-1358 Bygglov för nybyggnad av mast 48m 100 23 500,5 0 

B 2020-1157 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 20 1 701 14 744 

B 2020-1183 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 100 7085,5 2838 

B 2021-375 Förhandsbesked nybyggnad tre 
bostadshus 100 20 970 0 

B 2021-459 Förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus, fritidsboende 40 4 194 6291 

B 2021-181 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 100 13 615,5 2330 

   71 067 kr 26 203 kr 
 

Nedan följer sammanställning för uppföljda perioder: 
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2021 Antal ärenden Total summa 
(tkr) 

Totala intäkter 
(tkr) 

Intäktsbortfall 
(%) 

Januari 9 34,6 981,4 4% 

Februari 6 21,4 650,0 3% 

Mars 28 155,6 1 184,2 13% 

April 10 53,9 1 336,4 4% 

Maj 9 19,6 928,2 2% 

Juni 2 31,4 1 333,4 2% 

Juli 6 71,1 868,2 8% 

Augusti     

September     

Oktober     

November     

December     

 70 387,5 7281,8 5% 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Uppföljning, 2021-08-16 

Konsekvensanalys 
Åtgärder och konsekvensanalys 

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

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

Ordförande tackar controllern för den här tiden, då hon överlämnar sina arbetsupp-
gifter till någon annan tjänsteperson på ekonomiavdelningen och går vidare till andra 
arbetsuppgifter. Nämnden önskar controllern lycka till. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 193 Dnr B 2021-000072 BN 
 
Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 2020/202, informa-
tion 

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

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden informeras om statistik avseende de olika ärenden 
och tidsintervall som handläggs. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-18 

 Bilaga statistik bygg jämförelse juni/juli 2020-2021 
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Bedömning 
Ärendeingången som till juni-20 hade ökat markant från föregående år är i stort sett 
oförändrad. Endast i posten bygglov har det skett en nedgång i antalet ärenden. 
. 
Kart-och mät på en konstant orderingång på ca 30 beställningar per månad, vilket i 
sin tur tyder på fortsatt hög ingång byggärenden. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovschefen för redogörelse och information.  

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelsen och finner att ingen i nämnden har några frågor 
eller något att tillägga.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 195 Dnr - BN 
 
Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelsen 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 196 Dnr B 2021-000073 BN 
 
Detaljplanearbete, planprio, information 

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

Ärendebeskrivning 
Nämnden informeras om status och utsikter i aktuella detaljplaneuppdrag.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Bedömning 
Plansamordnaren bedömer att detaljplanearabetet fortskrider enligt planerna.  

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

Beslut skickas till 
Planenheten 
______________
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§ 197 Dnr S 2015/93 BN 

XX  Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av 
gäststuga. attefall, föreläggande 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
1. förelägga ägaren av fastigheten XX att riva attefallsbyggnaden se-nast 6 

månader efter att beslutet har fått laga kraft
2. förena föreläggandet med löpande vite om 15 000 kr per månad efter att tiden 

har gått ut

Ärendebeskrivning 
2015-03-03 lämnades startbesked för en ”attefallsbyggnad” på fastigheten XX. 
Under hösten år 2015 ringde en granne till fastigheten XXoch hade syn-punkter 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 an-
ledning att ingripa. 
Grannen överklagade förvaltningens avskrivningsbeslut upp till mark- och miljö-
domstolen (MMD). MMD kom fram till att byggnaden överenstämde med givet 
startbesked och därmed avslogs överklagandet. Ärendet fick aldrig prövningstill-
stånd 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 
resone-manggällande vem som har rätt att överklaga ett startbesked. I domen kom 
man fram till att rätten för 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 byggna-
den…” ”Enligt länsstyrelsens bedömning är det därmed troligt att taknockshöjden i 
själva verket överstiger 4 meter och att åtgärden således är bygglovspliktig. Men ef-
tersom utredningen i ärendet inte medger ett definitivt fastställande av byggnads-
höjd enligt 1 kap 3 § PBF finner länsstyrelsen att beslutsunderlaget är bristfälligt. 
Beslutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för vidare hand-
läggning.” 
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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 byggför-
ordningen (2011:338) att taknockshöjden ska räknas från den allmänna platsens, 
här vägen, medelnivå invid tomten. Av nybyggnadskartan framgår att vägens me-
delnivå invid tomten är minst 7,1 meter och byggnaden har placerats på en mark-
nivå av 8,0 meter. Attefallshuset har i sig en taknockshöjd om cirka 4,0 meter. En-
ligt 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 mil-
jödomstolen 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 lämna startbesked för åtgärden. Även detta beslut överklagades och 
2020-06-20 kom domen från Mark och miljööverdomstolen där nämndens lämnade 
start besked 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 cirka 7 
meter. 
Då byggnaden i sig har en taknockshöjd som är cirka 4 meter, och marken intill 
byggnaden är cirka 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 förvalt-
ningen avser att förelägga ägaren att ta bort/riva den aktuella byggnaden och att ett 
sådant föreläggande kan komma att förenas med vite. 
Sökanden hade till och med 2021-06-11 på sig att inkomma med yttrande. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-06-10 § 152 informerades om att 
sökandens ombud har kontaktat förvaltningen och anhållit om förlängt yttrandetid 
fram till 2021-06-11. 
Fastighetsägaren har inkommit med yttrande där de skriver att de har för avsikt att 
flytta byggnaden. Nya ritningar för detta har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §158 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-09 
Kontrollintyg byggnadsutsättning, 2021-07-01 
Meddelanden, 2021-06-05 
Meddelanden, 2021-06-30 

Bedömning 
Mark- och miljööverdomstolen upphävde byggnadens startbesked 2020-06-22. En 
attefallsbyggnad får endast ha en taknockshöjd om 4 m. Mark- och miljööverdom-
stolen 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 åtgär-
den. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Gällande detaljplan medger att tomten får bebyggas med endast ett hus (”då sär-
skilda därtill skäl föreligga äger byggnadsnämnden medgiva undantag” gällande 
bland annat antal byggnader), men platsen där byggnaden står uppförd idag är en-
ligt detaljplanen punktprickad och får därmed inte bebyggas. Förvaltningen bedö-
mer därmed att bygglov inte heller kan lämnas för åtgärden i efterhand. Därmed 
återstår endast rivning/borttagning som alternativ. 
Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och be-
hovet 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-förord-
ningar som rör frågor inom lagenstillämpningsområde. 
Enligt 11 kap 20 § PBL gäller om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnads-
verk 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 (rättelseföreläg-
gande). 
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 miljö-
domstol.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar för att förelägga ägaren av fastigheten att riva attefalls-
byggnaden senast 6 månader efter att beslutet har fått laga kraft samt att förena fö-
reläggandet med löpande vite om 15 000 kr per månad efter att tiden har gått ut 
Av på framlagda yrkanden finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 fastighetsägaren med information om hur man överklagar beslut 
______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-26 198   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 198 Dnr B 2021-000002 BN 
 
GRANKULLA 18:1 Förhandsbesked nybyggnad bostadshus fritidsbo-
ende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  meddela negativt förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus för fritids-

boende. 

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

Kraven enligt PBL 2 kap 2§, 4§ (plan-och bygglagen) samt hushållningsbestämmel-
serna i MB 3 och 4 kap (miljöbalken) bedöms inte uppfyllda.  

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

Upplysningar 

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Gran-
kulla 18:1. 

De redovisade tomtplatserna ligger inom den södra delen av fastigheten Grankulla 
18:1 och utanför område med sammanhållen bebyggelse. De föreslagna tomtplat-
serna ligger på betesmark som gränsar till en lund. Tillfart till tomterna sker från 
Kyrkgatan genom en tänkt utvidgad öppning i befintlig stenmur och vidare genom 
lunden och betesmarken. De föreslagna tre tomterna upptar en areal om ca 4500 
kvm. Kyrkgatan ansluter till Grankullavägen ca 700 meter norrut. 

Marken för de föreslagna tomterna består av betesmark som omfattas av jordbruks-
verkets jordbruksblock. I åkerns kantzoner verkar finnas gullviva och orkidèer, som 
är skyddsvärd/fridlyst. Denna typ av mark är olämplig att bebygga, även om den för 
tillfället endast används som bete, då det är brukningsvärd mark. 

Marken som används till bete ligger inom regional bevarandeplan för odlingsland-
skapet. 

De föreslagna tomterna och fritidshusen får ingen koppling till befintlig bebyggelse 
då de kommer att placeras ca 70 meter från befintlig bebyggelse i öster, ca 120 me-
ter från befintlig bebyggelse i sydost och ca 150 meter från befintlig bebyggelse i 
söder. 

20



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-26 198   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen ska nya tomtplatser ha 
anslutning till befintlig bebyggelse, detta för att undvika olämplig spridning av ytterli-
gare bebyggelse. Särskild försiktighet bör iakttas med att tillåta spridd bebyggelse, 
speciellt i områden av den öppna karaktär, som i huvudsak är opåverkade av be-
byggelse eller i övrigt har en orörd prägel, som det aktuella odlingslandskapet. 

Förslaget bedöms inte uppfylla kraven enligt PBL 2 kap 2§, 4§ (plan-och byggla-
gen). 

Bemötande: Sökanden har getts tillfälle att yttra sig inför ett ev. negativt förhandsbe-
sked senast 2021-07-02. Svar har kommit in (bifogas). Sökanden skriver bland an-
nat att de föreslagna tomterna har förskjutits åt väster så att de inte berör lundområ-
det. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §167 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-04 
Situationsplan i pdf, 2020-12-30 
Situationsplan i pdf, 2021-04-21 
Situationsplan i pdf, 2020-12-30 
Ansökan, 2020-12-30 
Yttrande, 2021-06-14 

Bedömning 
Lagstöd 

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

Motivering 

Åtgärden utgör inte en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns 
i översiktsplanen. Kraven enligt PBL 2 kap 2§, 4§ (plan-och bygglagen) samt hus-
hållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap (miljöbalken) bedöms inte uppfyllda.  

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

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att 
meddela negativt beslut för förhandsbesked med hänvisning till att åtgärden inte ut-
gör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i översiktspla-
nen. 

Av på framlagda yrkanden finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut.  
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 Sammanträdesprotokoll 
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 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-26 198   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 Delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 sökanden med uppgift om hur man överklagar. 
______________
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 2021-08-26 199  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 199 Dnr B 2021-000001 BN 
 
SÄTTRA 3:34 Förhandsbesked för nybyggnad av ateljé 

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

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. 

Förhandsbeskedet är förenat med villkor: 

- Ädellövskogen i den norra delen av fastigheten ska behållas orörd. 
- Byggnad ska placeras enligt inskickad situationsplan 2020-12-29 
- samråd ska ske med länsstyrelsen om man behöver göra ingrepp i träd som       
är hotade eller skyddade så som till exempel ask, lundalm eller ek.  
-  
Upplysningar 

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

Om eventuella ingrepp måste göras i skyddsvärda träd så krävs samråd med Läns-
styrelsen enligt 12:6 MB, innan någon åtgärd utförs. 

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av atelje. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger utmed Ängebovägen. Området karakteriseras av spridd be-
byggelse omgärdat av åker och lövskog. 
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 2021-08-26 199  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

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

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna om framtida infiltration 
förläggs till den södra delen av fastigheten som är ängsmark och inte ädellövsskog. 

Området ligger inom riksintresse för: naturvården (Mittlandsområdet). 

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

Det finns några både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. I den norra 
delen av fastigheten så har ask, (starkt hotad) och lundalm, (akut hotad) rapporte-
rats. 

Området ingår i länets naturvårdsplan Mittlandsskogen (klass 1-högsta naturvärde). 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB och Miljöenheten. 

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

Ägarna till fastigheten Sättra 5:6 skriver i sitt yttrande att de är oroliga för klagomål 
på att de brukar åkern bredvid, att de måste ta hänsyn till byggnader bredvid åkern. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2021-02-16 skrivit att de diskuterat med ägarna till Sättra 5:6 och kommit överens. 
Byggnaden är ingen bostad utan en atelje som inte bedöms påverka brukandet av 
åkern bredvid. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §159 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-19 
Internremiss, 2021-07-19 
Ansökan förhandsbesked, 2021-01-22 
Situationsplan i pdf, 2020-12-29 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

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

Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse, då hus ligger på bägge si-
dor av planerad åtgärd. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen.  

Platsen som åtgärden planeras på är ängsmark med en skogdunge i norra delen. 

Om byggnad förläggs enligt situationsplan i ärendet så görs minsta möjliga ingrepp 
på träden. Villkor och upplysning skrivs om att samråd ska ske med länsstyrelsen 
om man behöver göra ingrepp i träd som är hotade eller skyddade så som t ex ask, 
lundalm eller ek.  

Då planerad byggnad ej är en bostad så anses den inte störa brukandet av åkern 
bredvid och brukandet ger inga negativa konsekvenser för byggnaden och dessan-
vändningsområde. Det finns även en trädridå mellan åkern och platsen för åtgärden 
idag, som agerar avskärmande. 

Kommunalt vatten finns i fastighetsgräns som de kan ansluta sig till och enskilt av-
lopp bedöms kunna ordnas på platsen. 

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 handläggaren för bra redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
ateljé 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

 Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 skickas till sökande 
Beslutet delges Sättra 5:6 som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar  
______________
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§ 200 Dnr B 2021-000879 BN 
 
LOFTA 3:40, Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus perma-
nentboende 

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

- huvudbyggnad inom tomtplatsen får uppta en största byggnadsarea om 200 m². 
- byggnader ska utformas som enplanshus 
- byggnader ska ha en färg som smälter in samt är anpassad i omgivningen då 

landskapet är väldigt öppet på platsen 
Nämnden anser att åtgärden utgör en komplettering och en fortsättning på redan 
befintlig bebyggelse. 

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för en redan bildad fastighet/tomtplats för bostads-
ändamål. Fastigheten bildades 1991-11-08 och har aldrig tagits i anspråk för bygg-
nation.  Området som ansökan avser ligger utmed Harrys väg. Området karakterise-
ras av orörd naturmark. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät 
som avtalskund.  
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Området ligger inom riksintresse för: naturvården (Knisa mosse). 

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

Det finns inga rödlistade och fridlysta arter rapporterade i området. 

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

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §160 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-15 
Situationsplan i pdf, 2021-07-11 
Sammanställning, 2021-06-11 

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

Yrkande 
Torbjörn Nilsson (SD) yrkar avslag och meddela negativt beslut för förhandsbesked. 

Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Omröstning utförs för att säkerställa omröstningen.  

Omröstning 
De som stödjer Tomas Zanders förslag röstar ja och de som stödjer Torbjörn Nils-
sons förslag röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 st ja-röster och 1 st nej-röster.  

Ordförande finner att Tomas Zanders förslag om bifall till att meddela positivt för-
handsbesked har vunnit.  

Namn JA –  NEJ –    
Joel Schäfer (S) X 
Tomas Zander (C) X 
Marcel van Luijn (M) X 
Marie-Helen Ståhl (S) X 
Peder Svensson (C) X 
Stefan Bergman (FÖL) X 
Torbjörn Nilsson (SD)  X 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 201 Dnr B 2021-000630 BN 
 
MELLBÖDA 8:3 Förhandsbesked nybyggnad av två bostadshus 

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

att  byggnader placeras med minst 50 meter från kanalen med hänvisning till 
strandskyddet 

Åtgärden får en koppling till befintlig bebyggelse i öster och utgör därmed en kom-
plettering 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. 

Upplysningar 

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

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

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

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

Avgift: 20 970 SEK, Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus. 

Fastigheten gränsar till område med sammanhållen bebyggelse. Området karakteri-
seras av skog med omkringliggande blandad bebyggelse och åkermarker. 

Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Enligt Borg-
holm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vatten- avloppsnät som av-
talskund eller tas upp i verksamhetsområde.  
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Området omfattas enbart av de generella riksintressena som gäller för hela Öland, 
obruten kust och rörligt friluftsliv. 

Området omfattas av strandskydd från kanalen. Men placering av byggnader 50-70 
m från kanalen och att tomter inte blir så stora att de sträcker sig bort mot kanalen 
kan godtas enligt yttrande från strandskyddshandläggare på miljö. 

Det finns inga rödlistade och fridlysta arter rapporterade i området. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB. 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig, de hade till 2021-08-11 på sig att in-
komma med yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §161 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-27 
Karta, 2021-07-27 
Ansökan, 2021-04-30 

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 får en koppling till befintlig bebyggelse i öster och utgör därmed en kom-
plettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen.  

Framtida byggnader kan kopplas till kommunala VA-tjänster.  

Möjlighet till att anordna infart finns i den södra delen av stamfastigheten.  

Inga fridlysta eller rödlistade arter finns rapporterade på platsen som då inte bedöms 
ha några större naturvärden. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Stefan Bergman 
(FÖL) yrkar bifall att meddela positivt förhandsbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

 Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 202 Dnr B 2021-000760 BN 
 
STILLEBENET 1 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avvisa ärendet med hänvisning till att sökande efter uppmaning av förvalt-

ningen, ej inkommit med information om certifierad kontrollansvarig och där-
med anses inte ärendet komplett 

Plan- och byggförordningen 7 kap 5 § gäller undantaget från kontrollansvarig endast 
om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Bedömning har gjorts att ansökan inte är 
av sådan enkel och okomplicerad art att kravet på kontrollansvarig kan undgås. 

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage 1,586 m från tomtgräns. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 296. 
Enligt detaljplanen ska uthus placeras minst 2 m från fastighetsgräns.  
Åtgärden skulle enligt ansökan placeras 1,586 meter från fastighetsgräns mot mark 
som i detaljplanen är betecknad som allmän gång- och cykelväg och ägs av kom-
munen.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till avslag. 2021-06-30 inkom 
sökanden med ett yttrande och vidhåller sin ansökan, med vissa ändringar avseen-
de utformning. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Ett yttrande 
med erinran har inkommit från ägarna till fastigheten Staffliet 5. De framför i sitt ytt-
rande att 7 m känns högt för ett garage och skulle påverka dem negativt, garaget 
skulle dessutom placeras mindre än 4,5 m från deras tomtgräns. De anser också 
att garaget skulle bryta av mot övriga garage i området. Sökande har 2021-08-24 
kommunicerats grannyttrandet. 
Ärendet är enligt förvaltningen inte komplett och bedömningen är att beslut inte kan 
fattas innan kontrollansvarig är anmäld.  
Sökande har 2021-06-09 mottagit ett föreläggande om komplettering avseende 
bland annat uppgift om kontrollansvarig. Sökande inkom 2021-06-30 med komplet-
teringarna men uppger att han har för avsikt att själv vara kontrollansvarig. 2021-
07-13 har ytterligare en begäran om komplettering skickats till sökande där han 
ombeds inkomma med kopia på sitt certifikat som kontrollansvarig alternativt uppgift 
om certifierad kontrollansvarig. Sökande inkom 2021-07-28 med en skrivelse där 
han uppger att han inte har något certifikat som kontrollansvarig och begär att 
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byggnadsnämnden skall besluta om bygglov utan kontrollansvarig enligt PBF 7 kap 
5 § punkt 3. 
Sökande har 2021-08-24 kommunicerats förvaltningens förslag till avvisande av 
ärendet.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §162 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-03 
Remissvar, 2021-08-16             
Sammanställning, 2021-06-30 
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-06-30 
Situationsplan i pdf, 2021-06-30 
Teknisk beskrivning, 2021-06-30 
Brandtekniskt yttrande, 2021-06-30 
Brandskyddsdokumentation, 2021-06-30 
Ansökan, 2021-05-22 

Bedömning 
Nämnden gör bedömningen att ärendet inte är komplett då anmälan om kontrollan-
svarig saknas. Enligt Plan- och byggförordningen 7 kap 5 § gäller undantaget från 
kontrollansvarig endast om byggnadsnämnden inte beslutar annat. 
Bedömning har gjorts att ansökan inte är av sådan enkel och okomplicerad art att 
kravet på kontrollansvarig kan undgås. 
Byggnadens längd, bredd och höjd är respektive 9,967 m, 5,650 m och 6,967 m 
och kan inte tolkas in i kategorin ”små byggnader”, som föreskrivs i PBF 7 kap 5 § 
punkt 3. 
Då ärendet inte är komplett avvisar miljö- och byggnadsnämnden ärendet.  

 Konsekvensanalys 
Kontrollansvarig ska anmälas i de ärenden där byggnationen är av sådan art 
att förvaltningen gör bedömningen att det behövs. En kontrollansvarig måste 
i de fall där det behövs finnas anmäld innan bygglov beviljas och kan inte 
krävas in i ett senare skede. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Marie-Helen Ståhl 
(S) samt Stefan Bergman (FÖL) yrkar för att avvisa ärendet med hänvisning till 20§ 
kapitlet, Förvaltningslagen (2017:900) samt enligt Plan- och byggförordningen 7 kap 
5 § gäller undantaget från kontrollansvarig endast om byggnadsnämnden inte beslu-
tar annat. Bedömning har gjorts att ansökan inte är av sådan enkel och okomplice-
rad art att kravet på kontrollansvarig kan undgås. Då ärendet inte är komplett kan 
bygglov ej beviljas. 
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 Delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 sökande med information om hur man överklagar beslut 
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________

34

https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/


 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-26 203   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 203 Dnr B 2021-000673 BN 
 
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för trädfällning inför bygg-na-
tion, Kapelludden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja dispens från strandskydd. 

 För platsen gäller med följande villkor 

 Att endast träd markerade på situationsplan, se bilaga 3, får avverkas. 

• Träd vid stuga nr 4 och 12 markerade med grönt på situationsplan, 2021-05-06, 
ska lämnas som högstubbar. 

• Avverkning får inte utföras under perioden 15 april till 30 juli för att undvika störning 
på häckande fåglar. 

• Kapelluddens camping ska i samråd med Borgholms kommun plantera motsva-
rande antal nya träd i området som kompensation för de träd som avverkats. Åtgär-
den ska vara genomförd senast 6 månader efter att slutsamråd genomförts. 

• Området runt byggnadernas ytterväggar skall vara tillgängligt för allmänheten och 
får inte privatiseras, med till exempel uppställning av bilar, trädgårdsmöbler, anlagda 
gångar, blomkrukor, anläggning av rabatter med mera. 

 • Befintlig marknivå skall bibehållas. 

 Beslutet tas med stöd av 7 kap 15, 18 b, 18 c samt 25 §§ miljöbalken. 

Avgift: Avgift för beslutet faktureras enligt beslutad taxa. Fakturan skickas efter mil-
jö- och byggnadsnämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om strandskyddsdispens 2020-05-
07. Som särskilt skäl har angivits att marken är ianspråktagen, väl avskild från 
strandområde. 
För att undvika jävssituation, då kommunen är markägare och tillsynsmyndighet, 
överlämnades ärendet till Oskarshamns kommun för handläggning. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §171 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-05 
E-post meddelande, 2021-05-06 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-05 
Bilaga , 2021-07-05 
Information , 2021-07-05 
Situationsplan i pdf, 2021-07-05 
Bilaga , 2021-07-05 
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Bilaga , 2021-07-05 
Sammanställning, 2021-07-05 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer sammantaget att det finns särskilda skäl i 
enlighet med 7 kap 18 c § miljöbalken punkt 3, 4 och 6 för att bevilja dispens från 
strandskyddet, samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. 

Vid avvägning mellan verksamhetsutövarens enskilda intresse om att kunna genom-
föra den byggnation som redan har beviljats dispens och de allmänna intressen som 
strandskyddet syftar till att säkerställa föreligger inga skäl att avslå ansökan. En ne-
kad dispens för ansökta åtgärder skulle hindra genomförandet av ett gynnande för-
valtningsbeslut och skulle innebära en inskränkning som går längre än vad som 
krävs för strandskyddets syften. 

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Marcel van Luijn (M) bifall till att bevilja 
strandskyddsdispens med tillägg.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 Kapelludden AB med information om hur man överklagar ett beslut 
Beslutet meddelas Länsstyrelsen, Kalmar 
______________
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§ 204 Dnr B 2021-001044 BN 
 
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av campingplats 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avvisa ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för trädfällning och 
markarbeten på fastigheten Borgholm 1:11, då åtgärden redan prövats och dispens 
beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden den 25 mars 2021, § 80. 
 
att  med stöd av bestämmelserna i miljöbalken 7 kap 18 § bevilja strandskydds-
dispens för campingverksamhet på fastigheten Borgholm 1:11 vid Kapelludden.  
 
Särskilda skäl föreligger i enlighet med 7 kap 18 c § punkt 1 och 5 miljöbalken. 
Strandskyddets syften bedöms inte motverkas. 
 

 Dispens för åtgärden beviljas under villkor att: 
 

a) Området benämnt ”Solsidan”, bilaga karta avgränsning, 2021-07-06, väster om 
talldungen, får användas för rörlig camping under turistsäsong men längre sä-
songsuppställningar får ej förekomma.   
 

b)  Vägen som leder runt udden (Kapellvägen), samt den väst-/östliga vägen som 
är närmst belägen strandlinjen och leder öster mot Kvarnmarken, skall vara till-
gänglig för allmänhetens rekreation och friluftsliv. 
 

c)  Endast tält och husvagnar/-bilar får uppställas inom området väster om tall-
dungen vid Kapelludden. Uppförande/anläggande av byggnader eller andra fas-
ta ingrepp får inte förekomma väster om talldungen. 
 

 d)   Tillfälliga anordningar av något slag eller andra åtgärder mellan vattnet och 
       campingområdet eller väster om siktlinjen vid St Elavis kapell får inte ske. 
 
 e)    Markförbättringar eller väsentliga ingrepp i träd- och buskskikt får inte ske utan 
        ska i så fall behandlas i särskild ordning. Avverkade träd ska i möjligaste mån 
        kompenseras genom nyplantering. 
 
 f)     Den yta som får tas i anspråk för campingverksamhet är markerad på bifogad 
        kartbild, se bilaga karta ”Avgränsning av campingverksamhet”, 2021-07-06. 
 
 g)  Dispens för uppställningsplatser med nummer 382-397, 437-444, 496-499, 

501-511 och 718-725, se bilaga 6, tidsbegränsas och gäller till och med den 
30 september 2022. 
 

 Överprövning och överklagande 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva detta beslut eller in-
te. 
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Sökanden uppmanas därför att avvakta Länsstyrelsens beslut innan åtgärden på-
börjas. 
 
Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar har till än-
damål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att över-
klagabeslutet. 
 
Sökanden bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handlägg-
ning innan några åtgärder vidtas. 
Bygglov, vattenverksamhet och övriga skyldigheter. Beslutet befriar inte från skyl-
digheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. 
 

 Tillstånd från markägaren 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha 
mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast 
mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. 
 
Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar med fle-
ra som kan beröras av åtgärden. 
 

 Beslutet tas med stöd av 7 kap 15, 18 b, 18 c samt 25 §§ miljöbalken. 
 

Avgift: Avgift för beslutet debiteras enligt gällande taxa. Fakturan skickas efter miljö- 
och byggnadsnämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om tidsbegränsad strandskydds-
dispens 2020-12-30.  

 Som särskilt skäl har angivits ianspråktagen mark. 
För att undvika jäv har ärendet överlämnats och beretts av Oskarshamns kommun, 
se bilaga / tjänstutlåtande 2021-07-06 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §172 
Ansökan, 2020-12-30 
Bilaga , 2021-07-06 
Bilaga , 2021-07-06 
Utlåtande, 2021-07-06 
Bilaga , 2021-07-06 
Bilaga , 2021-07-06 

Bedömning 
Sammantaget bedömer nämnden att det finns särskilda skäl i enlighet med 7 kap 18 
c § miljöbalken att bevilja dispens från strandskyddet, samt att åtgärden inte strider 
mot strandskyddets syfte. 

Området och campingverksamheten bör även prövas genom detaljplanläggning, se 
4 kap 2 och 34 § plan- och bygglagen. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar miljöinspektören från Oskarshamns kommun för mycket bra re-
dogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Torbjörn Nils-
son (SD) yrkar bifall till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förlag till be-
slut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 Kapelludden AB med information om hur man överklagar beslut 
Beslutet meddelas Länsstyrelsen, Kalmar 
______________

39

https://www.borgholm.se/forenklad-delgivning/


 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-26 205   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 205 Dnr B 2021-000794 BN 
 
KOLSTAD 10:105 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändrad an-
vändning av förråd/carport till bostad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 20 m² byggnadsarea samt 
ändrad användning av förråd/carport till bostad med hänvisning till likabehandling 
och tidigare beslut.  
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse. 
Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
 
Startbesked beviljas. 
 
Arbetsplatsbesök anses inte nödvändigt för detta projekt. Blankett ”Begäran om 
slutbesked” skickas med i detta beslut.  
 
Som kontrollplan gäller att efter avslutat arbete skall byggherren intyga att arbetet 
utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kontrollplanen utgörs i detta fall av den bifo-
gade blanketten "Begäran om slutbesked". Därefter utfärdas ett slutbesked och 
byggnaden får tas i bruk. 
 
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk 
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.  
 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut 
som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även ansvarig att an-
nan lagstiftning som kan gälla för projektet följs. 
 
Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat 
bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda kontroll-
planen insänds till Miljö- och byggnadsnämnden. Därefter utfärdas ett slutbesked 
och byggnaden får tas i bruk. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats in-
om två år och avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och in-
rikes tidningar, även om det inte fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga kraft 
sker det på egen risk. 
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Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidning-
ar. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand.  

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 20 m² byggnadsarea samt 
ändrad användning av förråd/carport till bostadsändamål. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 83. 
Sökt åtgärd innebär en ökad byggnadsarea om 20 m². I och med den ändrade an-
vändningen omvandlas även 25,4 m² öppenarea till bruttoarea.  
Då en del av tillbyggnaden sammanlänkar bostadshuset med garaget blir den 
sammanlagda tillkommande byggnadsarea till bostadshuset 81 m², varav 10 m² 
öppenarea. Fritidshusets sammanlagda byggnadsarea efter tillbyggnad skulle bli 
161 m². Gällande detaljplan medger en byggnadsarea om högst 100 m². 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-06-18 inkom 
sökanden med ett yttrande där det påtalas att flera hus inom samma detaljplan har 
en större byggnadsarea än vad denna ansökan avser. Sökande vidhåller sin ansö-
kan och hänvisar till likabehandlingsprincipen. Bifogat till yttrandet finns ett doku-
ment där den uppskattade byggnadsarean på andra fastigheter inom samma plan 
redovisas.  
Vid en genomgång av de fastigheter som tas upp i det bifogade dokumentet fram-
går att överytor inom detaljplan 83 godkänts av tidigare nämnder.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §163 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-19 
Ansökan, 2021-05-27 
Fasadritning, 2021-05-27 
Planritning, 2021-05-27 
Planritning, 2021-05-27 
Fasadritning, 2021-05-27 
Situationsplan i pdf, 2021-05-27 

Bedömning 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Avvikelsen bedöms som en liten avvikelse. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  
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Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja bygglov med hänvisning till likabehand-
lingsprincipen och tidigare beslut. Åtgärden är på 20 kvadratmeter och kommer att 
uppfattas som större.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 skickas till sökande samt med blanketten "Begäran om slutbesked". 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 206 Dnr B 2021-000737 BN 
 
HÖGBY-SANDBY 11:37 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritids-
boende samt installation av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå bygglov för nybyggnad av fritidshus med 94,5 m² byggnadsarea då 
byggnadens placering är på punktprickad mark.  
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 121. 
Aktuell fastigheten ligger mellan 1,5 och 2 meter över havet (m.ö.h.). Rekommen-
derad minsta nivå över havet för att undvika översvämning är 2,8 m.ö.h. 
Den åtgärd ansökan avser är i sin helhet placerad på mark som i detaljplanen är 
punktprickad.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-07-12 och 
2021-07-16 inkom sökanden med yttranden där hon hänvisar till att huset på Hög-
by-Sandby 2:27, på andra sidan gatan, till stor del är placerat på prickmark och att 
den ansökta placeringen ligger i linje med detta hus med samma avstånd till tomt-
gräns. Vidare menar sökande att sökt placering möjliggör en uteplats i solen med 
huset som insynsskydd och att en planenlig placering istället skulle medföra att de 
måste sätta upp ett plank mot vägen som insynsskydd. Sökande vidhåller sin ansö-
kan 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-0812 §164 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-26 
Sammanställning, 2021-05-19 
Fasadritning, 2021-05-19 
Planritning, 2021-05-19 
Situationsplan i pdf, 2021-07-07 
Yttrande, 2021-07-12 
Karta, 2021-07-12 
Yttrande, 2021-07-16 
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Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte men strider mot detalj-
planens bestämmelser avseende 

- placering på mark som inte får bebyggas,  
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
På fastigheten intill, Högby-Sandby 2:27, meddelades positivt förhandsbesked för 
placering av byggnad delvis på prickad mark 1990-03-19. Motivering och lagstöd 
saknas i beslutet. 
Den låga marknivån är inte ett skäl att neka bygglov så länge detaljplanen är gäl-
lande.  

Konsekvensanalys 
Att tillåta byggnation helt på punktprickad mark när en planenlig placering är fullt 
möjlig, skulle kunna ha en prejudicerande effekt på området och undergräva syftet 
med detaljplanen.  

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Tomas 
Zander (C) yrkar avslag för bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggadsnämnden 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 sökanden med information om hur man överklagar ett beslut 
______________
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§ 207 Dnr B 2021-000423 BN 

XX Anmälan attefall nybyggnad förråd, sanktions-avgift 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten XX: 
att ta ut en sanktionsavgift med 13 209 kr för att ha påbörjat nybyggnad av ett 
förråd, enligt regeln för attefall, utan startbesked. 
Det krävs en anmälan för uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplement-
byggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (6 kap 5 § PBF). 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsank-
tionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-
ningen. 
Upplysningar 
Beslut om startbesked och slutbesked hanteras i separata beslut. 
Avgiften ska betalas inom två månader efter att beslutet har fått laga kraft. Om två 
eller flera är avgiftskyldiga för samma överträdelse är de solidariskt ansvariga för 
betalningen. 
Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att de berörda har tagit del av beslutet. 
Avgift: 13 209 kronor . Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått in en anmälan för fristående attefallsbyggnad, förråd 2021-03-
24. Vid upprättandet av den förenklade nybyggnadskartan uppdagades att sökt åt-
gärd redan uppförts. Detta bekräftas även av ortofoto från år 2019.
Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 
och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 
Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig.  
Ett yttrande har inkommit 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-0812 §165 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Anmälan, 2021-03-24 
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Fasad, plan och sektionsritning, 2021-05-27 
Situationsplan i pdf, 2021-06-03 
Beräkning byggsanktionsavgift, 2021-06-15 
Illustration, 2021-06-15 
Begäran om yttrande, 2021-06-15 
Meddelanden, 2021-06-20 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplement-
byggnad som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (6 kap 5 § PBF). 
En installation får inte påbörjas innan ett startbesked har beviljats (10 kap 3 § PBL). 
Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsank-
tionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-
ningen. 
Det inkomna yttrandet förändrar inte nämndens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till sanktionsavgift 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 fastighetsägaren samt hur man överklagar ett beslut 
______________
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§ 208 Dnr B 2021-000806 BN 
 
HALLTORP 1:10 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att då alla handlingar inte föreligger för dagens möte, initieras nytt möte för beslut 
i ärendet.  
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§ 209 Dnr B 2021-000838 BN 
 
STUGAN 134 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med 15,6 m² byggnadsa-
rea/bruttoarea. 
Att placera tillbyggnaden på mark som inte får bebyggas samt att överytan blir 58 % 
kan inte ses som en liten avvikelse. 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Upplysningar 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med 15,6 m². 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 243. 
Enligt gällande detaljplan får byggnader uppföras till högst 60 m² bruttoarea därutö-
ver får ett skärmtak om högst 20 m² byggas. 
Fastigheten är i dag bebyggd med en area om 79,3 m² och efter tillbyggnad med 
15,6 m² skulle den totala area bli 94,9 m². Detta innebär en överyta om 58 %. Till-
byggnaden placeras dessutom i sin helhet på mark som inte får bebyggas. 
Med hänsyn till avvikelserna har förvaltningen kommunicerat med sökande om att 
föreslå nämnden att avslå ansökan. 
Sökanden har inkommit med ett yttrande där det bl.a. framförs att det finns några 
byggnader som är större än vad planen medger samt att likabehandlingsprincipen 
bör gälla och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §168 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-15 
Sammanställning, 2021-06-08 
Situationsplan i pdf, 2021-06-08 
Planritning, 2021-06-08 
Fasadritning, 2021-06-08 
Begäran om  yttrande, 2021-06-21 
Yttrande, 2021-07-05 
Meddelanden, 2021-07-05 
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Bedömning 
I början av 2010-talet fanns intention om att ändra detaljplanen för Stuganområdet, i 
väntan på det arbetet arbetade nämnden med interna riktlinjer som innebar avvikel-
ser på upp till 30 % inom området. Det medgavs då bygglov för byggnader med en 
area om max 78 m². 2 juli 2014 började de så kallade ”Attefallsreglerna” att gälla, 
att då tillåta både en överyta om 30 % (18 m²) och möjlighet att bygga till bostads-
huset med 15 m² skulle bli för mycket för området. I beslut 2014-06-25 § 141 upp-
hävdes den praxis man tidigare hade arbetat efter och att de nya Attefallsreglerna 
skulle tillgodose en utökad byggnadsarea inom området. 
Ett fåtal fastigheter har därför kunnat utnyttja det faktum att dessa riktlinjer fanns 
under en kort tid för att sedan utnyttja de nya Attefallsreglerna. 
Den aktuella ansökan uppfyller inte kraven för anmälan om bygglovfria åtgärder då 
den är placerad mindre än 4,5 meter från allmän plats samt att den är 15,6 m² stor. 
I och med att Attefallsreglerna inte är uppfyllda måste därför ärendet avgöras med 
bygglov. 
Att placera tillbyggnaden på mark som inte får bebyggas samt att överytan blir 58 % 
kan inte ses som en liten avvikelse. 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen 
(PBL). 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar avslag för bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

 Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 sökande med uppgift om hur man överklagar 
______________
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§ 210 Dnr B 2021-000556 BN 
 
KLINTA 4:5 Bygglov för nybyggnad av bostadshus, permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende med 169 m² 
byggnadsarea (169 m² bruttoarea och 0 m² öppenarea). 
Nämnden anser att avvikelsen bedöms som en liten avvikelse samt att åtgärden 
uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Upplysningar 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler 
beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, 
kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 115. Max 100 m2 byggnadsarea. 
Det gamla huset på platsen ska rivas, detta hus är ca 80 m2 och ligger på prick-
mark. Det nya huset ska placeras något längre in så att det inte hamnar på prick-
mark. Det planeras att bli större än befintligt hus, ansökt åtgärd är på 169 m2. 
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-05-26 inkom 
sökanden med ett yttrande där de vidhåller sin ansökan. De framför att flera fastig-
heter i området redan är överbyggda med ca 50%, de nämner t ex Jätten Bleks ga-
ta 4, Janmarkagatan 19, Kåsastigen 8. De hänvisar även till en skrivelse i detaljpla-
nen för Klinta 5:39 avseende utökad byggrätt till 250 m2: ”Miljö- och byggnads-
nämnden har i tidigare beslut även uttryckt viljan att utföra planändringar med lik-
nande innehåll för resten av Klinta-området.” Även i den fördjupade översiktsplanen 
för Borgholm-Köpingsvik talas det om att utöka byggrätten med tanke på att det blir 
alltfler delårsboende och permanentboende i området. 
De nämner även att de har flyttat fasigheten från ”prickmark” och anser att byggna-
den smälter bra in i området med tanke på tomtstorlek och omgivande byggnation. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §169 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-19 
Planritning, 2021-04-19 
Ansökan, 2021-04-19 
Situationsplan i pdf, 2021-04-19 
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Fasadritning, 2021-04-19 
Fasadritning, 2021-04-19 

Bedömning 
Nämnden anser att avvikelsen bedöms som en liten avvikelse samt att åtgärden 
uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL) 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Torbjörn Nilsson 
(SD) yrkar bifall till att bevilja bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut 

 Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 och använder Borgholms kommun, mil-
jö- och byggnadsnämnden 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 skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 211 Dnr 2021-000822 BN 
 
BN 2021/822 Vindkraftspark mellan Öland och Gotland, samrådsyttran-
de 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  de presenterade utredningarna som ska göras bedöms som adekvat under-

lag till miljökonsekvensbeskrivning.  

att om Borgholms kommun berörs i byggnationsskedet, önskar nämnden att få 
yttra sig 

att  miljö- och byggnadsnämnden ser fram emot nästa steg i processen. 

Ärendebeskrivning 
Hexicon AB har 2021-06-18 inkommit med ett samrådsunderlag gällande en havs-
baserad vindkraftspark som bolaget planerar att anlägga mellan Öland och Gotland. 
Vindkraftsområdet ligger utanför svenskt territorialvatten i Sveriges ekonomiska zon. 
Samråd ingår i processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för till-
ståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (SFS 1992:1140). Miljö- 
och byggnadsnämnden i Borgholms kommun har möjlighet att lämna synpunkter på 
det som beskrivs i samrådsunderlaget och på vad som särskilt bör beaktas i kom-
mande MKB utifrån kommunens perspektiv. 

Hexicon AB avser att ansöka om tillstånd till att anlägga en vindkraftspark i Öster-
sjön, i Sveriges ekonomiska zon, mellan Öland och Gotland. Avståndet till Gotland 
är drygt 20 km och till Öland är avståndet cirka 30 km. Hexicon AB är ett svenskt bo-
lag med många års erfarenhet från offshoreindustrin och från vindkraftsparker i and-
ra delar av världen. Bolaget planerar i samarbete med det norska bolaget Aker Off-
shore Wind att etablera flera havsbaserade vindkraftsparker i Sverige.  

Vindkraftsparken Kultje kommer enligt planerna att bestå av ett hundratal verk som 
står på förankrade flytande fundament. En fördel med flytande fundament är att par-
ken kan lokaliseras till djupare vatten och placeras längre ut från land, vilket innebär 
mindre störningar på fågelliv, samt en betydligt mindre visuell påverkan. En annan 
fördel med flytande vindkraftverk där endast fundamenten förankras till botten är att 
anläggningsarbetena på botten blir mindre omfattande och medför avsevärt mindre 
spridning av sediment och buller jämfört med bottenanlagda fundament. Vindkrafts-
verken kan förmonteras på land och därefter bogseras ut vilket ytterligare förkortar 
tiden för anläggningsarbetena ute till havs.  

Vindkraftsparken förväntas producera cirka 11 TWh/år, vilket enligt samrådsunder-
laget motsvarar ett års elförbrukning för cirka 2,8 miljoner hushåll. Ju större vind-
kraftverken är desto förre verk behövs för att ge samma totala installerade effekt. 
Som exempel ges att för 2 GW installerad eleffekt behövs det 200 vindkraftverk á 10 
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MW, alternativt 67 verk á 30 MW. Medelvindhastigheten i området är 9 m/s. De sto-
ra ytorna till havs möjliggör utvinning av starka och jämna havsvindar, vilka bidrar till 
en högre och jämnare elproduktion.  

 
 Sammanfattning av parametrar: 

 Antal vindkraftverk, max  220 st 
 Vindkraftsparkens yta  553 km2 
 Rotordiameter på verk  330 m 
 Frigång   20 m 
 Totalhöjd, max  350 m 
 Uppskattad elproduktion  11 TWh/år 

 
 Preliminär tidsåtgång: 

 Undersökningar   1-2 år 
 Anläggning  2-3 år 
 Drift   30 år 
 Avveckling   1-2 år 
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Hexicon AB har genomfört en lokaliseringsutredning för att utvärdera ett stort antal 
platsers lämplighet för etablering av vindkraftspark. Hänsyn har tagits till parametrar 
som medelvind, havsbottens batymetri, vattendjup, maringeologi, fartygstrafik, vrak 
och fiskeaktivitet. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad inom ett utpekat 
område för ”generell användning” enligt förslaget till havsplan för aktuellt havsområ-
de Sydöstra Östersjön. Året om trafikeras området av handelsfartyg och under 
sommarhalvåret förekommer även fritidsbåtsaktivitet. I delar av de planerade vind-
kraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske. Försvaret har riksintressen 
i delar av den planerade vindkraftsparken. Det finns flera Natura 2000-områden med 
skydd för fåglar och tumlare inom några mils radie från den planerade vindkraftspar-
ken.  

Följande är ett urval av utredningar som planerar att genomföras och som kommer 
att behandlas mer ingående i kommande MKB: 

 Geofysiska undersökningar, t ex Multibeam - flerstrålande ekolod som ger en 
3D-bild av havsbotten, klassificerar bottens hårdhet 

 Sedimentundersökning - föroreningar, bottenfauna 

 Utreda vidare påverkan på fågel, tumlare och fladdermöss  

 Yrkesfiske och fisk 

 Modellering av buller 

 Sjöfart och farleder 

 Marinarkeologi under anläggningsfas för att utreda eventuell påverkan på kul-
turmiljöobjekt på havsbottnen 

Havsdjupet i området för den planerade vindkraftparken varierar mellan 81 och 141 
m djup, vilket innebär att det är för djupt för att bottenvegetation ska förekomma på 
platsen. På grund av att det råder syrefria förhållanden på havsbotten i området be-
döms det inte heller förekomma någon bottenfauna av betydelse.  

Det går flera fågelsträck över Öland och flera av öns Natura 2000-områden är vikti-
ga rastplatser för dessa fåglar. Både Öland och Gotland har betydelsefulla områden 
för fåglar vad gäller viloplatser, födosök, häckning och övervintring. En stor del av 
det svenska fågelbeståndet består av flyttfåglar, varav många passerar Östersjön 
under vår- och höststräcket.  

Vindkraftsparken ger under drift upphov till luftburet buller som inte kommer vara 
hörbart från land. Ljudnivåer 2 km från vindkraftsparken kommer grovt uppskattat 
ligga runt 40 dBA, vilket medför att fritidsbåtar i närområdet kan komma att expone-
ras för visst buller. 

Undervattensbuller kan orsaka beteendeförändringar, skador och i värsta fall morta-
litet hos fisk, enligt samrådsunderlaget. Utpekade arter är tumlare och säl, vars 
eventuella påverkan ska utredas vidare. Förhöjd risk för högre ljudnivåer är framför 
allt under anläggningsarbetet. Ljud från fartygstrafik överstiger annars ofta de ljudni-
våer som uppkommer från vindkraftverk under driftfasen. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §170 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-19 
Samrådsunderlag, 2021-06-18 

Bedömning 
En utbyggnad av vindkraften är avgörande för att möta upp efterfrågan av förnybar 
elproduktion och för att nå klimatmålen. Idag står den förnybara elproduktionen för 
cirka 60 %. År 2040 är Sveriges mål att 100 % av elproduktionen ska vara förnybar. 
I södra Sverige är behovet störst eftersom här behöver också kärnkraften ersättas. 
Om det inte blir en vindkraftspark i just det här föreslagna området innebär det att en 
annan motsvarande vindkraftspark eller annan elproduktion kommer att behöva an-
läggas på annan plats.  

Samrådet omfattar vindkraftsområdet med vindkraftverk, internkabelnät och trans-
formatorstationer. Etableringen av vindkraftsparken bedöms inte påverka kommu-
nen i någon större utsträckning. Ifall det i projektet skulle bli aktuellt att till exempel 
använda någon av kommunens hamnar eller transportera delar av verken genom 
kommunen, då skulle den typen av påverkan behöva utredas vidare i MKB. Ef-
tersom det inte är bestämt vart exportkabeln ska angöra land eller vart de havsbase-
rade stationerna ska anläggas och inte heller var förmontering av verken kan tänkas 
ske, kommer separata samråd och prövning av denna del av projektet att ske med 
berörda i ett senare skede. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv och för ökad resurseffektivitet vore det önskvärt att ver-
ka för ett system av återbruk och återvinning av vindkraftverk i samband med av-
veckling.  

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

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det är adekvat underlag och ganska 
komplett i detta tidiga skede och ser fram emot nästa steg i processen.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Hexicon AB 
______________
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§ 212 Dnr B 2020-000680 BN 

Rälla tall 3:16 Åtgärder utförda utan lov, markåtgärder, yttrande till JO 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att nämnden beklagar att handläggningen inte har skett skyndsamt såsom ska 
ske, och har av bygglovschefen erhållit information 2021-05-25 om JO-anmälan, 
och information om att ärendet fallit mellan stolarna på grund av den mänskliga fak-
torn. (JOs bilaga nr.5) 
att nämnden konstaterar att när ärendet uppmärksammades, efter förfrågan från 
Länsstyrelsen, gjordes rättidsprövning och insändes till Länsstyrelsen för prövning. 
Även rättelse av rutiner gjordes för att undvika liknande incidenter igen. 
Nämnden gör ingen prövning av vilka som har rätt att klaga på ett beslut, denna av-
vägning görs av Länsstyrelsen. 
Av det bifogade ärendebladet och beslut från annan myndighet framgår även att det 
förekommer att såväl myndigheter som privatpersoner adresserar till fel adress vil-
ket gör att ärenden ibland blir fördröjda utan att nämnden kan påverka detta. 
Nämnden påpekar även att ett yttrande innan nämndens beslut, är inget överkla-
gande.  
Korrekt epostadress till miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm är: mobn@borg-
holm.se  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser tillsyn för åtgärder utförda utan lov. 
2020-09-24, § 185 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att avsluta tillsynsären-
det och lämna anmälan utan åtgärd. 
2020-11-04 inkom ett överklagande från klagande hos JO. 
2021-01-13 inkom förfrågan från Länsstyrelsen om överklagande. 
2021-01-28 rättidsprövning görs och ärendet insändes till Länsstyrelsen. 
2021-01-29 JO begär utlämnande av handlingar som översänds samma dag. 
2021-06-14 Remiss inkommer från JO. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-08-12 §173 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-06 
Ärendekort, 2021-08-06 
Remiss, 2021-06-15 
Beslut från annan myndighet, 2021-03-03     

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovschefen för redogörelse och information i ärendet. 
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Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall enligt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag.  

Av på framlagda yrkanden finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till JO, till e-post: JOkansli1@jo.se senast 2021-09-07 
 
______________
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§ 213 Dnr - BN 

Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
Under rådande pandemi, bedömer ordförande att miljö- och byggnadsnämnden fort-
sätter med möjlighet att både närvara fysiskt och digitalt.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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