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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-12 155   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 155 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 
Ordförande konstaterar att mötets deltagare anser att kallelsen gått ut i vederböran-
de ordning.  

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

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-12 156   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 156 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

att miljö- och byggnadsnämndens protokoll justeras måndagen den 16/8 kl 
15:30. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande föreslår att justeringen hålls måndagen den 16/8 kl 15:30.  

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

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-08-12 157   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 157 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 fö-
re eller på sammanträdet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterar att ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 

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

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 158 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 158 Dnr S 2015-000093 BN 

XX Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av gäststuga. 
attefall 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att 

att 

förelägga ägaren av fastigheten XX att riva attefallsbyggnaden se-nast 6 
månader efter att beslutet har fått laga kraft 

förena föreläggandet med vite 

Ärendebeskrivning 
2015-03-03 lämnades startbesked för en ”attefallsbyggnad” på fastigheten XX. 
Under hösten år 2015 ringde en granne till fastigheten XX och 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-dom-
stolen (MMD). MMD kom fram till att byggnaden överenstämde med givet startbe-
sked och därmed avslogs överklagandet. Ärendet fick aldrig prövningstill-stånd hos 
Mark- och miljööverdomstolen. 
I en liknande dom från Mark- och miljööverdomstolens, målnummer P7514-15 
2016-02-23, gällande ett överklagat startbesked för en attefallsbyggnad, fördes ett 
resone-mang gällande 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    
eftersom utredningen i ärendet inte medger ett definitivt fastställande av byggnads-
höjd enligt 1 kap 3 § PBF finner länsstyrelsen att beslutsunderlaget är bristfälligt. Be-
slutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för vidare hand-
läggning.” 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 158 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Länsstyrelsens beslut överklagades vidare till Mark- och miljödomstolen men fick inte 
prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen. Därmed stod Mark- och miljö-
domstolens beslut fast: ”Av nybyggnadskartan framgår att attefallshuset ligger-när-
mare vägen i sydväst än 6 meter varför det följer av 1 kap. 3 plan- och bygg-förord-
ningen (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-ni-
vå 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 miljö-
domstolen 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 bygg-
nadens 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 för-  
valtningen 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 
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 miljööverdomsto-
len 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 me-
ter. 
Därmed uppfyller inte byggnaden kraven för att kunna lämna startbesked för åtgär-
den. 
Gällande detaljplan medger att tomten får bebyggas med endast ett hus (”då särskil-
da därtill skäl föreligga äger byggnadsnämnden medgiva undantag” gällande bland 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 158 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

annat antal byggnader), men platsen där byggnaden står uppförd idag är enligt de-
taljplanen punktprickad och får därmed inte bebyggas. Förvaltningen bedömer där-
med att bygglov inte heller kan lämnas för åtgärden i efterhand. Därmed återstår en-
dast rivning/borttagning som alternativ. 
Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och beho-
vet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns an-
ledning 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-förordning-
ar 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 fastig-
heten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande). 
Rättelseförelägganden får förenas med vite enligt 11 kap 37 § PBL. Vitet får inte för-
vandlas till fängelse. Frågor om utdömande av vite prövas av mark och miljödomstol. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

8



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 159 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 159 Dnr B 2021-000001 BN 

SÄTTRA 3:34 Förhandsbesked för nybyggnad av ateljé 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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
- 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.

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. 

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. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 159 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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 
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.

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. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 159 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information och redogörelse i ärendet av bygglovchefen. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

11



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 160 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 160 Dnr B 2021-000879 BN 

LOFTA 3:40 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, perma-
nentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 

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. 

Ett positivt förhandsbesked är förenat med villkor: 

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

öppet på platsen

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.  

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 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-15 
Situationsplan i pdf, 2021-07-11 
Sammanställning, 2021-06-11 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked. 
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 160 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information och redogörelse av ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
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Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 161 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 161 Dnr B 2021-000630 BN 

MELLBÖDA 8:3 Förhandsbesked för nybyggnad två bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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. 

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.  

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 fram till 2021-08-11. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-27 
Karta, 2021-07-27 
Ansökan, 2021-04-30 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 
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2021-08-12 161 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

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

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

Motivering 

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. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

15



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 162 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 162 Dnr B 2021-000760 BN 

STILLEBENET 1 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av garage med 56,3 m² byggnadsarea (94,4 
m² bruttoarea) 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Miljö- och byggnadsnämnden kan bevilja bygglov men en certifierad kontrollansva-
rig måste anmälas för att ett startbesked ska kunna erhållas.  

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 beslut. 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). Till miljö- 
och byggnadsnämndens arbetsutskotts möte har inga yttranden inkommit.  
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
byggnadsnämnden skall besluta om bygglov utan kontrollansvarig enligt PBF 7 kap
5 § punkt 3.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-03 
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 
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Bedömning 
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 163 Dnr B 2021-000794 BN 

KOLSTAD 10:105 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändrad an-
vändning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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. 

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 164 Dnr B 2021-000737 BN 

HÖGBY-SANDBY 11:37 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritids-
boende samt installation av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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). 

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 meter över havet. 
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 
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 

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,
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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 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 
Förvaltningen anser att tillåta byggnation helt på prickmark, när en planenlig place-
ring är fullt möjlig, skulle kunna ha en prejudicerande effekt på området och under-
gräva syftet med detaljplanen.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar avslag till att bevilja bygglov med hänvisning till byggna-
dens placering på punkprickad mark.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 165 Dnr B 2021-0004233 BN 

XX Anmälan attefall nybyggnad förråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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. 

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 och bifogas denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-30 
Anmälan, 2021-03-24 
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). 
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Påbörjas en åtgärd utan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en byggsank-
tionsavgift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-
ningen. 
Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag att ta ut en sanktionsavgift 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

23



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 166 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 166 Dnr B 2021-000806 BN 

HALLTORP 1:10 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av 10 stycken flerbostadshus, 3 stycken miljö-
hus samt ett teknik- och poolhus. 

Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av 10 stycken flerbostadshus, 3 stycken mil-
jöhus samt ett teknik- och poolhus. 

Beslut om lantmäteriförrättning togs 2021-05-24. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 315, vilken antogs 2012-11-28. 
Åtgärden följer detaljplanen avseende byggnadsyta och byggnadshöjd, men strider 
mot plan avseende utformning. I planbestämmelserna B1 hänvisas till gestaltnings-
avsnittet i planbeskrivningen. På sidan 10 i planbeskrivningen finns följande att lä-
sa:  
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 gårdsanlägg-
ningen. 

De flerbostadhus ansökan först avsåg var i tre plan med platt tak. 
2021-06-10 beslutar Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott att sökanden ska 
arbeta om förslaget så att hustyp 2 ges en utformning som har mer av ekonomi-
byggnadskaraktär.  
2021-06-16 inkommer sökande med ett omarbetade ritningar för hustyp 2. Byggna-
derna har nu givits ett mansardtak, ett yttertak med brutet takfall. 
Detaljplanen utformades för att skapa förutsättningar för flerbostadshus inom Eke-
rums område, utan att förlora kopplingen till gården och platsens agrara känsla.  
Utformningen av de byggnader ansökan avser har tagit fasta på detaljplanens ge-
staltningsavsnitt avseende fasadmaterial och val av färg, med stående träpanel må-
lad i slamfärgsliknande färg och detaljer i form av luckor med inspiration från ladu-
gårdar. Hustyp 2 har givits ett mansardtak.  
Förvaltningens bedömning är dock att gestaltningen av fasaderna inte förändrar det 
faktum att hustyp 1 inte följer detaljplanens intention avseende volym, takutform-
ning och våningsantal. Hustyp 2 har givits en typ av tak som visserligen förekom-
mer på öländska ekonomibyggnader, men är i klar minoritet jämtemot sadeltak vil-
ket är det vanligast förkommande taket på lador och lagårdar på Öland och är den 
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typ av tak som återfinns på de ursprungliga ekonomibyggnader som finns kvar inom 
Ekerums område. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL), både på de 
ursprungliga ritningarna och på de ritningar som inkom 2021-06-16. Yttranden med 
negativa synpunkter har inkommit vid båda tillfällena och då flera hänvisar till sina 
tidigare yttranden presenteras även de här. 
Fastighetsägaren till Halltorp 1:10 och 1:11 skriver i sitt första yttrande att de är 
måna om att alla bygglov som erhålls på eller i direkt närhet av Ekerum följer gäl-
lande detaljplan. De tycker dock att utformningen av husen i aktuellt bygglov är väl 
anpassade till omgivande befintlig bebyggelse. Däremot motsätter de sig placering-
en av byggnader på den östra delen av området, vilken de menar hamnar för nära 
den kommande bebyggelsen på tomten intill och önskar att avståndet till gräns 
ökas. Terrasser, balkonger och stora fönster ger direkt insyn till grannfastigheten 
samtidigt som det finns ont om plats för insynsskyddande växtlighet då husen pla-
ceras nära tomtgräns. Att de byggnader ansökan avser har tre våningar och att 
kommande bebyggelse på intilliggande tomt inte tillåts en högre byggnadshöjd än 
4,5 m gör att avståndet till tomtgräns är avgörande för att framtida bebyggelse inte 
ska påvekras negativt. Vidare påpekas att platsens stora naturvärden ska tas tillva-
ra och att den höga exploateringsgraden lämnar för lite plats över till naturen vilket 
påverkar landskapsbilden och gör det svårare för byggnaderna att smälta in i om-
givningen. 
2021-06-24 §183 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att delegera till bygglovs-
handläggare att bevilja bygglov för nybyggnad av 10 stycken flerbostadshus, 3 styc-
ken miljöhus samt ett teknik- och poolhus på fastigheten Halltorp 1:10 efter tid för 
grannhörande gått ut med hänvisning till att gestaltning och utformning uppfyller de-
taljplanens syfte. 

2021-08-06 inkommer ägaren av Halltorp 1:10 och 1:11 med ytterligare ett yttrande 
där de skriver att utformningen med platta tak smälter in bra med de hus som upp-
förts på Ekerum mellan 2015 och 2021. Däremot motsätter de sig blandningen av 
olika takformer, samt att på Ekerum är de traditionella taken av sadeltakstyp utan 
brytning som hälften av husen är ritade nu. 
Vidare anför de att bebyggelsen ligger för tätt inpå den angränsande kvartersmar-
ken där det avses lägre bebyggelse. De har även önskat en skuggstudie från ex-
ploatören men ännu inte fått den. 
Ägarna av Halltorp 1:10 och 1:11 har i mail till förvaltningen förklarat att de inte är 
överens med exploatören om utformning och placering. 
Ägarna till fastigheten Halltorp 1:14 motsätter sig all byggnation på området i sitt 
första yttrande och menar att det skulle påverka deras livsmiljö mycket negativt. De 
oroas över den redan ansträngda trafiksituationen och framkomligheten för rädd-
ningstjänsten. De undrar också hur deras servitut för pumphus kommer påverkas 
av projektet. Vidare menar de att den typ av hus ansökan avser inte passar in i det 
öländska kulturlandskapet och att deras utsikt i och med byggnationen enbart 
kommer bestå av dessa hus.  
Ägare till fastigheten Halltorp 1:70 menar i sitt första yttrande att sökt åtgärd inte 
smälter in i naturen och med befintlig bebyggelse. De vill inte se hus med mer än 
två våningar och att antalet byggnader minskas till hälften. Vidare anser de att anta-
let parkeringar inte är dimensionerade till antalet tillkommande bostäder. Efter det 
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andra remissutskicket inkommer fastighetsägarna med varsin skrivelse där de står 
fast vid det första yttrandet och menar att ingen av deras synpunkter tagits i beak-
tande i det nya förslaget. 
Fastighetsägarna till Halltorp 1:73 uttrycker i sitt första yttrande oro över trafik- och 
parkeringssituationen, men ställer sig annars positiva till åtgärden.  
Även ägare till fastigheten Halltorp 1:74 oroas över trafik- och parkeringssituationen 
i sitt första yttrande. Avseende avvikelse från detaljplan från 2,5 våningar till 3 vå-
ningar finns en undran om hur tillgängligheten löses (enbart fasadritningar och situ-
ationsplan har skickats ut i grannhörandet, förf. anm.). Vidare anser personen att de 
utvändiga trapporna och loftgångarna inte är estetiskt tilltalande. Efter det andra 
remissutskicket inkommer fastighetsägaren till Halltorp 1:74 med yttrande och skri-
ver att tidigare påpekande kvarstår.  
Ägarna till fastigheten Halltorp 1:76 undrar över trafik- och vattensituationen i sitt 
första yttrande. Ytterligare 57 hushåll skulle göra en redan ansträngd situation 
ohållbar. Vidare anser de att tre våningar är för högt för området och anser att man 
ska hålla sig till detaljplanen avseende antal våningar. Efter det andra remissutskic-
ket skriver fastighetsägarna att tidigare inskickat material fortfarande är aktuellt.  
Fastighetssägarna till Halltorp 1:77 uttrycker i sitt första yttrande olust inför sökt åt-
gärd och menar att detta inte var hur området såldes in av mäklaren som förmedla-
de den bostad de köpte 2016. Vidare är de oroade över trafiksituationen och anser 
att en åtgärdsplan för infrastrukturen i området behöver finnas på plats innan anta-
let bostäder utökas.  
2021-08-05 inkommer ett andra yttrande från fam Josefsson (okänd fastighetsbe-
teckning) som säger att byggnationen skulle påverka deras jaktservitut på Ekerum. 
Inkomna yttranden efter den första remissomgången har kommunicerats med sö-
kande som därefter ändrat placeringen av ett av husen efter samråd med Ekerum. 
Sökanden kommunicerades förvaltningens förslag till beslut inför nämndens sam-
manträde i juni. 2021-06-04 inkom sökanden med yttrande där de förklarar sina 
ställningstaganden och att de vidhåller sin ansökan. 
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 rim-
lig byggnadsekonomi. Dessutom menar de att en sådan utformning skulle ge mind-
re genomsiktlighet och sämre boendekvalitet. Sökande menar att detaljplanens av-
långa 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, 2021-07-29 
Ansökan, 2021-05-28 
Certifikat, 2021-05-28 
Information , 2021-05-28 
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Tillgänglighetsbeskrivning, 2021-05-28 
Fotografi, 2021-06-16 
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-06-16 
Skyltritning, 2021-07-07 
Illustration, 2021-05-28 

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

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 167 Dnr B 2021-000002 BN 

GRANKULLA 18:1 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus, fri-
tidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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. 

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. 

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

Bemötande: sökanden har givits tillfälle att yttra sig inför ett eventuellt negativt för-
handsbesked senast 2021-07-02. Svar har kommit in. Sökanden skriver bland annat 
att de föreslagna tomterna har förskjutits åt väster så att de inte berör lundområdet. 

Beslutsunderlag 
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. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________ 
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§ 168 Dnr B 2021-000838 BN 

STUGAN 134 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus fritidsboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslå miljö- och byggnadsnämnden 
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). 

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 bland annat framförs att det finns 
några byggnader som är större än vad planen medger samt att likabehandlings-
principen bör gälla och vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
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 

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-
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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). 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________

31



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 169 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 169 Dnr B 2021-000556 BN 

KLINTA 4:5 Bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av bostadshus permanentboende med 169 m² 
byggnadsarea (169 m² bruttoarea och 0 m² öppenarea). 

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 
Tjänsteskrivelse, 2021-07-19 
Planritning, 2021-04-19 
Ansökan, 2021-04-19 
Situationsplan i pdf, 2021-04-19 
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). 
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Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygglov 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 170 Dnr 2021-822 BN 

BN 2021/822 Vindkraftspark mellan Öland och Gotland, samråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att miljö- och byggnadsnämnden tittar på frågeställningarna  

att yttra sig till Hexicon, senast 2021-09-17 

Ärendebeskrivning 
Hexicon AB har 2021-06-18 inkommit med ett samrådsunderlag då man att anläg-
ga en vindkraftspark med flytande fundament i Sveriges ekonomiska zon och ge-
nomför nu samråd. Bolaget lämnar i samrådet information om planerad verksamhet 
och vill ha synpunkter på verksamhetens utformning och vad som särskilt bör be-
aktas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Synpunkterna kan till exempel röra 
MKB innehåll och utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, 
omfattning och utformning samt om de miljöeffekter planerad verksamhet kan an-
tas medföra direkt eller indirekt. 
Hexicon AB är ett svenskt bolag med många års erfarenhet från offshoreindustrin 
och vindkraftsparker i andra delar av världen. Hexicon planerar nu att etablera 
havsbaserade vindkraftsparker i Sverige och har ingått ett samutvecklingsavtal med 
det norska bolaget Aker Offshore Wind om detta. Hexicon planerar därför att ansöka 
om tillstånd till att anlägga en vindkraftspark i Östersjön, i Sveriges ekonomiska zon, 
mellan Öland och Gotland. Avståndet till Gotland är drygt 20 km och till Öland är av-
ståndet cirka 30 km. 

Vindkraftsparken Kultje planeras att ha ett hundratal verk på förankrade flytande 
fundament och producera cirka 11 TWh/år. 

En fördel med flytande fundament är att parken kan lokaliseras till djupare vatten 
och därmed kan placeras längre ut från land. Det innebär att de ger mindre stör-
ningar på fågelliv och friluftsliv samt ger en betydligt mindre visuell påverkan. En 
annan fördel med vindkraftverk på flytande fundament är att anläggningsarbetena 
på botten blir betydligt mindre omfattande och medför mindre spridning av sediment 
och buller jämfört med bottenanlagda fundament eftersom endast förankringar 
krävs. Vindkraftsverken kan förmonteras på land och därefter bogseras ut vilket för-
kortar tiden för anläggningsarbetena ute i havet. 

Detta samrådsunderlag ingår i processen att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för tillståndsansökan enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och syftar till 
att ge en övergripande beskrivning av planerad verksamhet. Det utgör underlag för 
avgränsningssamråd för Kultje vindkraftspark inför genomförande av en specifik mil-
jöbedömning samt upprättande av MKB enligt 6 kapitlet 28 § miljöbalken. 

Verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 3 § Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, varför inget särskilt undersöknings-
samråd genomförs. Avgränsningssamrådet syftar till att samråda kring den planera-
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de verksamheten samt tillse att MKB får den omfattning och innehåll som behövs för 
prövningen. 

Syftet med samråd är att i ett tidigt skede informera om projektet samt inhämta syn-
punkter för fortsatt planering och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning. Sam-
rådsunderlaget beskriver projektets syfte, bakgrund, omfattning, utformning och för-
väntad omgivningspåverkan. 

Samrådsunderlaget går igenom intressen som kan påverkas av anläggning och drift 
av den planerade vindkraftsparken vilka sedan kommer belysas ytterligare i kom-
mande MKB. Den planerade vindkraftsparken är lokaliserad inom ett utpekat områ-
de för generell användning enligt förslaget till havsplan. I delar av de planerade 
vindkraftsområdet finns ett utpekat riksintresse för yrkesfiske. Försvaret har riksin-
tressen i delar av den planerade vindkraftsparken. Det finns flera Natura 2000-om-
råden med skydd för fåglar och tumlare inom några mils radie från den planerade 
vindkraftsparken. 

Området för den planerade vindkraftparken är för djupt för att bottenvegetation ska 
förekomma på platsen. På grund av att det råder syrefria förhållanden på havsbot-
ten i området bedöms det inte heller förekomma någon bottenfauna av betydelse. 

Sammanfattning parametrar:  
Antalet vindkraftverk, max 220 
Vindkraftsparkens yta 553 km2 
Rotordiameter på verk 330 m 
Frigång 20 m 
Totalhöjd, max 350 m 
Uppskattad årlig elproduktion: 11 TWh 

Preliminär tidsåtgång: 
• Undersökningar: 1-2 år
• Anläggning: 2-3 år
• Drift: cirka 30 år
• Avveckling: 1-2 år

Hexicon har inledningsvis bedömt att följande myndigheter och organisationer ska 
ingå i samrådskretsen: 
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Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag, 2021-06-18 

Bedömning 
Kommunen är inte tillsynsmyndighet i detta, således beslutas inte ärenden såsom 
miljöolyckor, buller, naturskada med mera. Tillståndet påverkar inte kommunenen 
men frågan är om det blir några transporter genom kommunen samt om man kom-
mer att nyttja några av kommunens hamnar. I så fall behöver man beskriva närmare 
påverkan och motåtgärd i miljö- och konsekvensbeskrivningen.  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra redogörelse och information i ärendet. Det handlar om 
mycket stora vindkraftverk.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 171 Dnr B 2021-000673 BN 

BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för trädfällning inför byggna-
tion, Kapelludden 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja ansökan om dispens från strandskydd. 
För platsen gäller: 

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

• Träd vid stuga nr 4 och 12 markerade med grönt på situationsplan, se bilaga 3,
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 kommunen plantera ett antal nya träd i
området som kompensation för de träd som avverkas.

• Området runt byggnadernas ytterväggar skall vara tillgängligt för allmänheten och
får inte privatiseras, med t.ex. uppställning av bilar, trädgårdsmöbler, anlagda gång-
ar, blomkrukor, anläggning av rabatter mm.

• Befintlig marknivå skall bibehållas.

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

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 
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
Bilaga , 2021-07-05
Sammanställning, 2021-07-05

38



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-08-12 171 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bedömning 
Förvaltningen och Oskarshamns kommun har en samsyn, och bedömer sammanta-
get 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 har redan har beviljats dispens och de allmänna intressen 
som strandskyddet syftar till att säkerställa föreligger inga skäl att avslå ansökan. En 
nekad dispens för ansökta åtgärder skulle hindra genomförandet av ett gynnande 
förvaltningsbeslut och skulle innebära en inskränkning som går längre än vad som 
krävs för strandskyddets syften. 

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

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

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 172 Dnr B 2021-001044 BN 

BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av campingplats 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
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 får användas för rörlig camping endast under turistsäsong och i första
hand under högsäsong. Så kallad ”längre säsongsuppställning” får inte ske.

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

c) Endast tält och husvagnar/-bilar får uppställas inom området väster om talldungen
vid Kapelludden. Uppförande/anläggande av byggnader eller andra fasta 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 6.

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

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om tidsbegränsad strandskydds-
dispens 2020-12-30.  
Som särskilt skäl har angivits ianspråktagen mark. 
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För att undvika jäv har ärendet överlämnats och beretts av annan kommun. 
(Oskarshamn). Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun tillfrågades den 
8 mars 2021 att överta handläggning av inkommen ansökan. Anskan om dispens 
från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken inkom till Samhällsbyggnadskontoret i 
Oskarshamns kommun den 16 april 2021.  

Ansökan avser: 
1. Tillfällig/tidsbegränsad dispens för campingverksamhet vid Kapelludden i väntan
på färdigställande av detaljplan. Tidsfrist för tidigare medgiven tidsbegränsad dis-
pens för utökning av campingverksamhet har löpt ut.
2. Dispens för tilljämning av mark runt stugorna om byggs,
3. Dispens för träd som tagits ner för att kunna resa byggnaderna på ett säkert sätt
och några träd som var dåliga.

Utöver ifylld ansökningsblankett och beskrivning av ansökta åtgärder har sökanden 
lämnat in kartöversikter över Kapelludden daterade 2020-12-30 respektive 2021-03-
17. Sökanden har anfört att särskilt skäl för dispensen föreligger enligt 7 kap 18 c §
punkt 1 miljöbalken då området nyttjats för campingändamål och turismanläggning
sedan 1930- talet och redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Kapelluddens Camping är en väletablerad med
bland annat 22
etablerade campingstugor, 16 nya stugor under uppbyggnad, serviceanläggningar,
receptionsbyggnad och stora ytor för uppställningsplatser av husvagnar och husbilar
samt tält.

Miljöinspektör från Samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun besökte om-
rådet den 17 april 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-06 
Tjänsteutlåtande, Oskarshamns kommun, 2021-06-22 
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 
Förvaltningen och Oskarshamns kommun har samsyn att det finns särskilda 
skäl i enlighet med 7 kap 18 c § miljöbalken att bevilja dispens från strand-
skyddet, samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte. 
Området och campingverksamheten bör även prövas genom detaljplanlägg-
ning, se 4 kap 2 och 34 § plan- och bygglagen. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förvalt-
ningens förslag till beslut.  
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovschefen för bra redogörelse och information i ärendet 
samt ber att handläggare från Oskarshamns kommun bjuds in till nämndens möte 
den 26/8.  

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 173 Dnr B 2020-000680 BN 

RÄLLA TALL 3:16 Åtgärder utförda utan lov, markåtgärder, yttrande till 
JO 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 

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 
Tjänsteskrivelse,2021-08-06 
Ärendekort, 2021-08-06 
Remiss, 2021-06-15 
Beslut från annan myndighet, 2021-03-03   
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovschef för redogörelse och information i ärendet. Nämn-
den påpekar att ett yttrande innan nämndens beslut, är inget överklagande samt 
korrekt epostadress till miljö- och byggnadsnämnden i Borgholm är: mobn@borg-
holm.se 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 173 Dnr - BN 

Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 

• Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, Karl Gustav Stegermark (KD) har
avlidit. Han blev 74 år.

• Höstens möten, både miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt miljö- 
och byggnadsnämnden. Fortsätta med möjligheten att kunna delta via länk? Diskus-
sion
______________
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