
Sammanträdesprotokoll 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Paragrafer 
243-276

Plats och tid KS-rummet, plan 3, Stadshuset 09:00-12:00, 13:00-16:00 
 Beslutande ledamöter Joel Schäfer (S), ordförande 

Tomas Zander (C), 1:e vice ordförande 
Marcel van Luijn (M), 2:e vice ordförande 
Marie-Helen Ståhl (S) 
Peder Svensson (C) §§243-270, 273-276 
Stefan Bergman, (FÖL) 
Torbjörn Nilsson (SD) §§249-276 

 Övriga närvarande Anna Stjärndahl, miljöchef §§243-262  
Ricky Wreinert, bygglovchef 
Ulf Grandin, byggnadsinspektör 
Izabell Sjöbäck, controller §§246 
Sven Jansson, miljöinspektör §§243-253 
Helene Wertwein Haavikko, GIS-ingenjör §§251 
Leon Hansson, plansamordnare §§250, 255-261 
Victoria Bengtsson, planarkitekt §§255-256 
Sara Wallander, planarkitekt §§255-260 
Anders Magnusson, tillväxtchef §§255 
Thomas Nilausen, planarkitekt §§260-261 
Emma Rosbladh, byggnadsinspektör §§262-264 
Hilda Karlsson, bygglovshandläggare §§265-268 
Lovis Moreau, bygglovshandläggare §§269-270 
Elin Nilsson Walldén, praktikant 
David Nyberg, praktikant 

 Justerare Marie-Helen Ståhl  med Peder Svensson som ersättare 

 Justeringens plats och tid Miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-26 klockan 13:00 

 Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 

Martina Ullfors 

Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 

Joel Schäfer 

Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
Marie-Helen Ståhl  

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-26 

Datum då anslaget tas 
ned 2021-11-16 

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och byggnadsnämndens arkiv 

1

Protokollet är gallrat 
enl OSL 2009:400 
samt GDPR EU 
2016/679



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

- 4

- 5

- 6

- 7 - 11

2021/71  12

- 13

- 14

2021/73 15 

2021/688 16 - 17 

2021/70 18 - 19 

2021/1193 20 - 21 

2021/1227 22 - 23 

2021/944 24 - 27 

2021/453 28 - 30 

2021/966 31 - 37 

2021/537 38 - 41 

2021/824 42 - 45 

2021/1039 46 - 52 

2021/538 53 - 56 

2021/1008 57 - 59 

60 - 63 

2021/977 64 - 67 

2019/1006 68 - 69 

Innehållsförteckning: 

Godkännande av kallelse och dagordning 

Val av justeringsdataum och justeringsperson 

Anmälan om jäv 

BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning september, information 

BN 2021/72 Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 
2020/202, information 

Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, 
meddelande 

Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

BN 2021/73 Detaljplanearbete, planprio, information 

GIS-strategi för Borgholms kommun 

PBL-taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021 och 2022 

BN 2021/1193 Nya taxebestämmelser och reviderad timtaxa för 
livsmedelskontroll, 2022 

BN 2021/1227 Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken 
för år 2022 

BORGHOLM 11:1 Planbesked för campingplats 

DÖDEVI 8:23 Planbesked för enbostadshus 

BORGEHAGE 1:73 Planbesked för bostäder 

SÖDRA MUNKETORP 1:32 Planbesked för fritidsbostäder 

KOLSTAD 10:46 Planbesked för fyra (4) tomter 

BORGEHAGE 1:55 Planbesked för bostadshus 

HÖGBY-SANDBY 12:3 Planbesked för 24 stycken nya 
bostadsfastigheter 

NYBY 7:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
fritidsboende 

BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad 
av fem bostadshus. Yttrande till MMD 

MELÖSA 7:3 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 
permanentboende 

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 
2021/1017 70 - 71 

2



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2021/602 72 - 73 

2021/892 74 - 76 

2021/1199 77 - 78 

2021/1097 79 - 80 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 

XX Åtgärder utförda utan lov, nybyggnad av altan, utebar, plank, 
samt rivning av 3 förrådsbyggnader och tunneltak 

HÖGBY-SANDBY 11:24 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

BÖDA-TORP 16:8 Bygglov för fasadändring av affärshus 

TRAKTORN 4 Bygglov för nybyggnad av drivmedlesanläggning för 
biogas 2021/1205 81 - 83 

TÖRNEBY 4:35 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2021/1125 84 - 85 

BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
campingplats, yttrande till Länsstyrelsen 

2021/1044 86 

DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för 
nybyggnad av gäststuga. attefall 

2015/93 87 - 88 

BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitskt program, remiss 2021/1314 89 

BN 2021/ Övriga frågor och information - 90

3



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-21 243   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 243 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 (5) vardagar före sammanträdesdagen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande finner att det nämnden anser att kallelse har gått ut i vederbörande ord-
ning och godkänner den. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 244 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdataum och justeringsperson 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Marie-Helen Ståhl (S) och 

som ersättare Peder Svensson (C). 

att  justeringsdatum: beslutas till 2021-10-26 klockan 13:00. 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande finner att det finns ett förslag om justeringspersoner och justeringsda-
tum.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 245 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna 

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

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

Dagens sammanträde 
Ingen anmäler något jäv till dagens sammanträde.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 246 Dnr 2021/71 BN 
 
BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning september, information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka för informationen 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 september en negativ 
budgetavvikelse om -28 tkr. Prognosen för året är -60 tkr. Det råder osäkerhet i 
prognosen då kostnader för förlorad arbetsinkomst kommer påverka. 

1Förvaltningsberättelse 

1.1 Händelser av väsentlig betydelse 

•Restriktionerna för serveringsställen, med anledning av pandemin, har upphört att 
gälla i september 

•Intäkterna för bygg har avstannat något, dock är det naturligt för perioden 

1.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden en negativ budgetavvikelse på 
-28 tkr relaterat till högre kostnader för arvoden och kompensation för förlorad ar-
betsinkomst. Det finns en osäkerhetsfaktor kring hur det nya beslutet om kompen-
sation för förlorad arbetsinkomst kommer påverka nämndens budget därför sätts 
en negativ prognos på -60 tkr. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Efter september uppvisar miljö- och byggnadsnämnden en budgetavvikelse på -28 
tkr. Detta härleds till högre kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst än 
budgeterat. 

7



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-21 246   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Punkter från verksamheterna: 

•Byggenheten har en fortsatt positiv budgetavvikelse vad gäller intäkter, både på 
grund av intäkter som hör till 2020 och en hög ärendeingång innevarande år. Även 
kart och mät har högre intäkter än budgeterat på grund av hög ärendeingång.  

•På miljö- och hälsoskydd väntas en debitering i oktober, vilket gör att intäktsnivån 
för september är lägre än budgeterat. Vidare finns obudgeterade hyreskostnader 
vilket ger en negativ budgetavvikelse. Årlig debitering av livsmedel och serverings-
tillstånd har gjorts. 

Analys av årsprognos 

För 2021 förväntas nämnden uppvisa en negativ budgetavvikelse på -60 tkr. Det 
som kommer påverka prognosen negativt är beslutet som är taget om att kompen-
sera förlorad arbetsinkomst för nämndens ledamöter. Det råder osäkerhet i pro-
gnosen och då kostnaderna stannat av något korrigeras prognosen till -60 tkr. 

Punkter från verksamheterna: 

•Byggenheten har en förväntad budgetavvikelse på 2 400 tkr. Vakanta tjänster på 
har tillsatts och prognosen bygger på att intäkterna är något lägre än tidigare reste-
rande del av året.  

•Bostadsanpassningen väntas ha en negativ budgetavvikelse på -200 tkr, vilket 
härleds till högre kostnader för bostadsanpassningsuppdrag än budgeterat.  

•Miljöenheten väntas ha en negativ budgetavvikelse om -700 tkr. Intäkterna för 
serveringstillstånd väntas vara lägre budget och personalkostnaderna på enheten 
väntas överskrida budgeterad nivå.  

Ekonomisk sammanställning ansvar 

 

Reducerade avgifter 
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 2021-10-21 246   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en re-
ducerad avgift för kunden var för september månad 10, totalt intäktsbortfall om 
74,2 tkr, vilket är 9 % av den totala intäktssumman för månaden. September må-
nad 2020 hade 2 ärenden med reducerad avgift, intäktsbortfall på 10,1 tkr och 3 % 
av intäktssumman. 
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I tabellen redovisas antal reducerade ärenden per månad, total summa samt hur 
många procent av totala intäkterna för månaden som beloppet motsvarar. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Åtgärder och konsekvensanalys 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-21 
Ekonomisk redovisning, 2021-10-21 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar controllern för bra redogörelse och information.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 247 Dnr 2021/72 BN 
 
BN 2021/72 Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 
2020/202, information 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Statistik, 2021-10-19 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovchefen för redovisning och information.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till byggenheten 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 248 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 redovisningen och finner att ingen har några frågor.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 249 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). 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 250 Dnr 2021/73 BN 
 
BN 2021/73 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. 

Planprioroteringen beslutas av kommunstyrelsen två (2) gånger om året, nästa be-
slut kommer att tas i december.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-12 
Planprioritering, 2021-10-12 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar plansamordnaren för bra redovisning och information.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 251 Dnr 2021/688 BN 
 
GIS-strategi för Borgholms kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunstyrelsen att anta GIS-strategin för Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning 
GIS är en förkortning för Geografiskt informationssystem. Nästan all information 
kan idag knytas till en geografisk plats och visas på en karta. En kommunal verk-
samhet hanterar en stor mängd data vilket ställer krav på att alla i verksamheten 
får samma information, som i det här fallet utgörs av geografisk information som vi-
sualiseras i kartor. GIS systemet utgör ett digitalt verktyg som bidrar till att effektivi-
sera och öka kvaliteten på data. 

Denna strategi fastställer Borgholms kommuns förutsättningar, mål och verktyg för 
att bidra och stödja hela kommunens utveckling som är i ständig förändring. Stra-
tegin förutsätter en gemensam vision för GIS med beslutade ansvarsområden och 
en ekonomisk fördelning. 

Ett övergripande mål kan vara att samla så många som möjligt av kommunens oli-
ka IT- system kring GIS-systemet och koppla dem samman. Systemet blir då län-
ken mellan kommunens olika informationsmängder. 

Medel som krävs för att hålla igång GIS-verksamheten kan redovisas som licenser, 
geodata, personalresurser, konsulter och utbildningar. 

Strategin redovisar även ansvar, roller, rutiner och samverkan. Samverkan över 
förvaltningar inom kommunen föreslås ske genom bildande av en GIS-grupp. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §199 
Tjänsteskrivelse, 2021-08-12 
GIS strategi, 2021-09-09 

Bedömning 
Alla målgrupper i samhället har nytta av geodata och det är gemensamt ansvar att 
hålla kommunens information aktuell. 

Systemet täcker idag in områden som fastighet och registerkarta, befolkning, karta 
för ajourhållning av byggnad adress och lägenhet, ajourhållning av lokala trafikföre-
skrifter, ajourhållning av lokal vägdatabas samt fysisk planering. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Tidigare uppsatta mål från 2008 har genomförts och uppnåtts med råge. Använd-
ning av geodata har ökat rejält i kommunen. Idag använder både kommunen och 
bolaget kommunens interna webbkartor. Allmänheten har sedan länge tillgång till en 
kommunkarta där olika information kan hämtas och skrivas ut. Skoladministrationen 
har idag tillgång till en egen webbkarta där de kan hämta info om elevers bostad, 
resväg till skola med mera.  

All verksamhet behöver en bra grund att stå på för att fungera och det är viktigt att 
ha en uttalad strategi för både mål och medel. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar för bifall till att föreslå kommunstyrelsen att anta GIS-stra-
tegin för Borgholms kommun. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 252 Dnr 2021/70 BN 
 
PBL-taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021 och 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  anta PBL-taxa 2022 enligt förslag. 
att detta beslut ersätter miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut från den 
23/9, §229 
att föreslå kommunfullmäktige anta taxan 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser uppdaterad PBL-taxa för 2022.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ny taxa 21-09-23 §229 men underlag 
från ekonomi med uppräknade avgifter saknades . 
 
Förändringar har gjorts av tabell 1 avseende tillbyggnad av bostadshus.  
Förändringen har gjorts då samma åtgärd var möjlig att tolka in på fler kolumner i 
tabellen.  

Även fasta priser har lagts till för åtgärder som tidigare baserades på procentuell  
uträkning av bygglovsavgift.  

Kart- och mätdelen i taxan har förenklats med fasta priser och timdebitering.  

Plandelen har fått förtydligande med redovisad handläggningskostnad: 1188 kr/tim. 
Samt en förbättrad hänvisning till tabell för objektsfaktor. (tabell 3 objektsfaktor) 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §200 
Beslut, miljö- och byggnadsnämnden §229, 2021-09-23 
Bilaga , utkast PBL-taxedokument, 2021-10-21 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-01 

Bedömning 
12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) ger möjligheter för miljö- och bygg-
nadsnämnden att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmä-
lan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller 
andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden kan 
dessutom ta ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tek-
niska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande 
av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om 
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs. 

Miljö- och byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka 
kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om 
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nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygg-
lov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anlägg-
ning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbe-
stämmelserna. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovchefen för redogörelse i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar för att bifalla till att anta PBL-taxa 2022 enligt förslag samt 
att föreslå kommunfullmäktige anta taxan  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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§ 253 Dnr 2021/1193 BN 
 
BN 2021/1193 Nya taxebestämmelser och reviderad timtaxa för livsme-
delskontroll, 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 att föreslå kommunfullmäktige anta taxan 

att  anta de nya taxebestämmelserna för livsmedelskontroll 
 
att  anta den nya beräkningen av timtaxa till 1207 kr 

Ärendebeskrivning 
Allmänt i Sverige gäller att all tillsyn ska finansieras med avgifter. För-ordning 
2021:176 om avgifter i offentlig kontroll av livsmedel gäller från och med 1 april 
2021 och innebär att alla avgifter för livsmedelskontroll ska debiteras i efterhand. 
Detta ska gälla fullt ut från och med 2024, vilket innebär att det finns en över-
gångsperiod fram till dess. Kontrollmyndigheten kan själv bestämma med vilken 
takt införseln av efterhandsdebiteringen ska ske. Med tanke på att flera större för-
ändringar inom livsmedelskontrollen är att vänta inom samma tidsperiod kan det 
vara en bra idé att införa efterhandsdebitering fullt ut från och med 1 januari 2022. 
Näringslivet i Borgholms kommun har länge efterfrågat en efterhandsdebitering, 
vilket också talar för att införa detta snarast möjligt. 

Kontrollförordningen (EU) 2017/625 och Livsmedelslagen (2006:804) har infört en 
del nya begrepp som inte fanns tidigare och av den anledningen är en uppdatering 
av taxebestämmelserna nödvändig för att nämnden ska kunna ta betalt fullt ut för 
kontrollen. Detta gäller oavsett om nämnden beslutar att införa efterhandsdebite-
ring 2022 eller inte. 

Revidering av timtaxan är motiverat eftersom den senaste beräkningen gjordes 
2015 och sedan dess har förvaltningen omorganiserats till fler mindre enheter. Bå-
de miljöenhet och administrativa enheten har fysiskt flyttats från övriga enheter, 
med egna lokalkostnader och längre avstånd till gemensam service som konse-
kvens. Arbetssätt och rutiner har också förändrats under denna period. En ny mo-
dell har presenterats från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som är lättare 
att följa än den tidigare modellen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §201 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Taxebestämmelser_2022, 2021-09-30 

 Timavgift2022, 2021-09-30 
 PKV-210930, 2021-09-30 
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Bedömning 
Timtaxan är beräknad med utgångspunkt av SKR:s modell för beräkning av timtaxa 
för livsmedelskontroll publicerad i september 2021 på deras hemsida. Beräkningen 
av timtaxan är utförd med de siffror som är aktuella för 2021, och korrigerad för 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2021.  

Vid beräkningen av timtaxan har det antagits att täckningsgraden för en tjänst som 
miljöinspektör inom livsmedelsområdet är 80%. Det vill säga 20% av tjänsten är 
skattefinansierat. Därför är denna andel borttagen vid beräkningen av kostnaderna. 
När det gäller sommarvikarier och administrativ personal har detta inte räknats 
bort, där är täckningen 100%. 

Beräkningen av kontrolltid är uppskattade siffror baseras på antalet planerade kon-
troller och registreringar de senaste åren och aktuell bemanning. Miljöenheten har 
två miljöinspektörer som båda arbetar 80% inom livsmedelkontroll (inklusive 
dricksvatten) och under 2021 har två som-marvikarier varit anställda i 1,5 månader.    

I nuvarande beräkning hamnar timtaxan på 1207 kr efter uppräkning av PKV (1179 
kr före justering), vilket motsvarar en höjning med 9% av nu-varande taxa på 1081 
kr. Genomsnittet för livsmedelstaxan i hela riket var 1159 kr år 2020 enligt Livsme-
delsverkets myndighetsrapportering. Då var timavgiften i Borgholms kommun på 
1053 (se tabell nedan), alltså drygt 100 kr under genomsnittet. Med bakgrund av 
detta anser miljöenheten att en ökning med 98 kr är rimlig.      

Jämförelse av olika timtaxor i regionen (siffror från Miljösamverkan syd-ost). 

Konsekvensanalys 
Den nya kontrollförordningen innebär att de gällande taxebestämmelserna inte ger 
nämnden rätt att ta betalt för ”annan offentlig verksamhet”. Detta påverkar nämn-
dens möjlighet att täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen. Före utgången av 
2023 måste efterhandsdebitering vara införd, annars kan nämnden inte debitera för 
kontrolltid.  

Om inte timtaxan justeras så riskeras ett underskott och att skattemedel felaktigt an-
vänds till livsmedelskontrollen. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar miljöinspektören för mycket bra redogörelse och information i 
ärendet. Bra underlag så att man kan gå in och läsa hur man har räknat.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) tackar för mycket bra redogörelse och med instämmande av Ma-
rie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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§ 254 Dnr 2021/1227 BN 
 
BN 2021/1227 Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken för år 
2022 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  anta SKRs redovisade Prisindex kommunal verksamhet (PKV) gällande höj-
ning av timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Timtaxan blir efter höjning 
enligt PKV 988 kr per timme.  
 
att  föreslå kommunfullmäktige anta taxan 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och tim-avgifterna enligt Prisin-
dex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s hemsida. Pris-
index för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som un-
derlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsut-veckling. Det 
är detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sek-
torns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och 
tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av 
timtaxa rekommenderar SKR att PKV för innevarande år används för att beräkna 
nästkommande års timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje 
år och det är denna indextabell som utgör underlag för höjningen. 

Enligt redovisad tabell i september/oktober 2021 anges ett prisindex om 2,4 % för 
2021. Förslag till timtaxa för år 2022 redovisat ovan innebär alltså en höjning om 
2,4 % utifrån 2021 års timtaxa på 965 kr för miljötillsyn. 

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken bygger på timavgift som är be-
räknad enligt Sveriges kommuners och regioners modell (SKR).  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §202 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV-2021-09-30 

Bedömning 

Med den presenterade justeringen hamnar timtaxan på 988 kr efter uppräkning 
med PKV från 965 kr som är 2021 års timtaxa.  
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Miljösamverkan Sydost har gjort en sammanställning över olika timtaxor i Kalmar 
län samt på Gotland.  

Kommun 

Avgift 
miljö 
2020 

Avgift 
miljö 
2021 

Kalmar 951 971 
Mönsterås 890 925 
Nybro   980 
Gotland   1020 
Torsås   940 
Högsby 880 900 
Vimmerby/ 
Hultsfred   

               
781 

Västervik   981 
Borgholm 940 965 
Oskarshamn 946 1078 
Emmaboda 935 kr 995 kr 
Mörbylånga   975 kr 

Sammanställningen visar att sju kommuner i länet har högre avgift och fyra 
kommuner har en lägre timavgift än Borgholm. Förutsatt att övriga kommuner 
tillämpar samma index för taxehöjning betyder det att Borgholms kommun ligger 
i den undre halvan i länet gällande timtaxenivå. 

Konsekvensanalys 
Den grundläggande tanken bakom att tillämpa indexjustering är att priset för en vara 
eller en tjänst ska följa utvecklingen av det index som priset har knutits till. På så 
sätt kan ett pris som är bestämt till ett visst belopp följa exempelvis den allmänna 
kostnadsutvecklingen i samhället eller inom en viss sektor. Fördelarna med att an-
vända indexjustering av avgif-ter i kommunala taxor är att det innebär dels en mins-
kad administration, dels att avgifterna i taxan kommer att följa utvecklingen av de 
kommunala kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten. Om nämnden beslutar 
att anta den föreslagna höjningen innebär det att timtaxan fortsätter höjas genom en 
kontinuerlig anpassning till kostnadsutvecklingen. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Marcel van Lu-
ijn (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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§ 255 Dnr 2021/944 BN 

BORGHOLM 11:1 Planbesked för campingplats 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-
plan. 
Upplysningar: 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2025. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-07-02 och gäller fastighet Borgholm 11:1. Fastigheten ägs 
idag av Borgholms kommun och campingen drivs av Kapelludden AB sedan 40 år. 
Nuvarande markanvändning är campingverksamhet och almmänheten och cam-
pinggästerna samnyttjar naturområden, stränder och lekplatser. Syftet med ansökan 
är att utveckla den befintliga camping-verksamheten med tält- och husvagnsplatser, 
uthyrnings-lägenheter, idrott, spa, ställplatser för husbilar, service-byggnader, 
cafékiosker, bryggor och sandstrand.  

Allmänheten avses fortsatt kunna använda området för rekreation och friluftsliv. Ut-
vecklingen av campingen kräver dispens från strandskyddet.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §203 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-09-14 
Ansökan, 2021-07-05 
Projektbeskrivning, 2021-07-05 
Karta, 2021-07-05 

Bedömning 
Kapelludden är beläget norr om de centrala delarna av Borgholm stad. I den kom-
muntäckande översiktsplanen från 2002 behandlas inte området på tydligt sätt. Ge-
nerellt anges att ny bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den befintliga 
miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. Fastigheten lig-
ger inom Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Borgholm och Köpingsvik. I FÖP:en 
lyfts området som viktigt grönområde för allmänheten och det anges att det finns po-
tential att utveckla längs badhuset enligt stadens rutnät. Även område för frilufts-
liv/rekreation/turism med badplats och båthamn samt lekplats anges. Någon plane-
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rad förändring för området finns inte angivet. Ett prioriterat gångstråk finns genom 
området och siktlinjer/ytor genom området från söder mot havet i norr. Gångstråket 
föreslås förbättras i FÖP:en. Om utvecklingen av campingen kan ske med hänsyn 
till områdets natur samt rekreation och friluftsliv, bedöms planen inte strida mot ÖP 
eller FÖP.  

 
Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Det har funnits en detaljplan i de syd-
västra delarna avsedd för gymnasieskola, men denna del är upphävd.  

 
 Kommunalt VA finns inom området.  
 
 Markområdet och förutsättningar 

Naturen inom området består i huvudsak av gräsytor, mer eller mindre klippta. 
Centralt inom området finns en strandskog i form av tallar. Stränderna är i huvudsak 
steniga men en mindre sandstrand finns i sydost.  
Några rödlistade växter har påträffats inom området och ett stort antal rödlistade 
fåglar har observerats inom eller i närheten av området. Eventuellt kan en fågelin-
ventering behöva göras för att se om det finns fåglar som häckar inom strandområ-
det och vilken påverkan planförslaget kan få på fågellivet.  

 
 En fartygs/båtlämning finns markerad längst ut på Kapelludden.  
 

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Riksintresset 
obruten kust påverkas inte eftersom planen inte omfattar någon av de anläggningar 
som riksintresset reglerar. Riksintresset för det rörliga friluftslivet kan påverkas nå-
got eftersom området delvis är grönområde som har stor betydelse för rekreation 
och friluftsliv. Området ligger även inom riksintresset för kulturmiljö (Borgholm), men 
bedöms inte påverka detta negativt.  

 
Nästan hela området ligger inom det område som länsstyrelsen klassat som låglänt 
ur ett klimatanpassningsperspektiv (under 2,8 meter). Se bild nedan.  
 
Kommunens ställningstagande är att inom områden med viss sannolikhet för över-
svämning, kan samhällsfunktioner av mindre vikt såsom sporthallar, campingstugor, 
servicebyggnader och liknande kan placeras 2,5 meter över medelvattennivån längs 
Kalmar läns kust. För bostadshus och dagligvaruhandel i denna zon krävs klimatan-
passningsåtgärder. Inom markområden med stor sannolikhet för översvämning, bör 
endas enkla byggnader såsom garage, sjöbodar samt utbyggnaden av befintliga 
byggnader och vägar med alternativa förbifartsmöjligheter tillåtas.  

 
I FÖP:en pekades området söder om simhallen ut som lämpligt för placering av en 
vall som kan förhindra översvämning av innerstaden på grund av stigande havsni-
våer. Om vallen skulle placeras söder om simhallen, skulle även denna byggnad att 
kunna skyddas.  

  

25



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-10-21 255   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

                                 
  
 Strandskydd  
 

Utvecklingen av campingen måste göras i överensstämmelse med strandskyddets 
regler vilket innebär att dispens från strandskyddet endast kan ges för vissa skäl. De 
skäl för dispens som kan användas i detta fall bedöms vara följande;  
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften,  
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet 
inte kan tillgodoses utanför området,  
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan ge-
nomföras utanför området,  
I planarbetet bör det dokumenteras att strandskyddsdispens finns för befintlig verk-
samhet inom strandskydd alternativt att verksamheten har pågått sedan tiden innan 
strandskydd infördes.  
Lagstöd 
 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggning av området för campingändamål bedöms kunna genomföras på ett 
sådant sätt att riksintressen, naturmiljön och områdesskydd ej påverkas negativt.  
Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt frågor gällande natur- och 
kulturvärden behöver vidare utredning. En naturvärdesinventering som även inklu-
derar en fågelinventering behövs i samband med detaljplanering av området. De-
taljplanen anses inte bidra till betydande miljöpåverkan.  
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Eventuellt behövs en arkeologisk dokumentation av fartygs/båtlämningen inom om-
rådet. Detaljplanen bör även utreda möjligheten att få dispens eller upphäva strand-
skydd. Nästan hela området ligger dessutom inom det område som länsstyrelsen 
klassat som låglänt ur ett klimatanpassningsperspektiv. Det är viktigt att framtida 
eventuell bebyggelse, framförallt permanenta strukturer såsom badanläggningarna 
är anpassade till klimatförändringar och stigande havsnivåer. Några lämpliga klima-
tanpassningsåtgärder på platsen skulle kunna vara placeringen av en vall norr om 
den befintliga simhallen. Yta för vall skulle kunna säkerställas i detaljplanen i sam-
band med att man möjliggör ytan för den tillfälliga användningen: camping, som 
lämpar sig mer i de norra delarna där det är störst översvämningsrisk. En del uthyr-
ningsstugor skulle eventuellt kunna anläggas på vatten vid redan ianspråktagna 
bryggor. Bryggor och annat byggande i vatten kräver anmälan/ansökan om vatten-
verksamhet enligt MB, beroende på anläggningens storlek.  
I detaljplaneprocessen utreds markens lämplighet för ändamålet vidare. Bebyggel-
sens placering, täthet, skala och utformning med mera fastställs samt naturmarkens 
utformning. 

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

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S), Torbjörn Nilsson 
(SD) samt Tomas Zander (C) yrkar bifall att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
detaljplan och att man i samband med detta uppdrag även tittar på att binda ihop 
”remsan” mellan staden och fastighetsägarna.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till Kapelludden AB 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 256 Dnr 2021/453 BN 

DÖDEVI 8:23 Planbesked för enbostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att inte bevilja positivt planbesked. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-03-31 och gäller Dödevi 8:23. Fastigheten är idag naturmark, 
tidigare betesmark och skog. Syftet med ansökan är att möjliggöra för ca fem nya 
tomter i anslutning till befintlig bebyggelse.  
Upplysningar: 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §204 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-29 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-08-23 
Ansökan, 2021-03-31 
Karta, 2021-03-31 
Situationsplan, 2021-03-31 

Bedömning 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och innanför Hornsjöns vat-
tenskyddsområde, tertiär skyddszon. Tomterna föreslås på före detta betesmark i 
anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten. I den kommuntäckande översikts-
planen från 2002 behandlas inte området. Generellt anges att ny bebyggelse så 
långt som möjligt ska anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller place-
ring, utformning och färgsättning. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 
Vatten och avlopp finns längs närmaste väg.  

Markområdet och förutsättningar 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och innanför Hornsjöns vat-
tenskyddsområde, tertiär skyddszon. Tomterna föreslås på före detta betesmark i 
anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten. I den kommuntäckande översikts-
planen från 2002 behandlas inte området. Generellt anges att ny bebyggelse så 
långt som möjligt ska anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller place-
ring, utformning och färgsättning.  
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Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Vatten och avlopp finns längs 
närmaste väg.  
Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Området är 
beläget ca 500 m öster om Natura 2000 området, Horns Kungsgård, habitat och få-
geldirektivet. Eftersom Natura 2000 området utgör habitat för fåglar kan området ha 
betydelse för områdets fåglar. Några identifierade arter i närheten är ekoxe, bivråk, 
silvertärna, trädlärka och höksångare.  
Det finns även stenmurar i området som har ett generellt biotopskydd. I närheten av 
dessa har många rödlistade arter noterats såsom vit skogslilja, fläckig glansspinnare 
och salepsrot, som är fridlyst. Åtgärder har skett inom området sedan dessa inven-
teringar gjorts som kan ha påverkat arterna negativt. Några av de åtgärder som har 
skett inom fastigheten är schaktning och utfyllnad av mark, nedtagning av lövskogs-
område samt utgrävning av diken. Det finns inga tillstånd för ovan utförda åtgärder. 
Det finns osäkerheter kring om markmassorna kan ha medfört föroreningar till plat-
sen och fler utredningar krävs.  

 
Bild 1. Rött markerat område anger länsstyrelsens utredningsområde för inventering 
av hotande skalbaggar i öländska torrmarker.  

Delar av fastigheten är inventerad på skalbaggar inom torra marker av länsstyrel-
sen. Eftersom fastigheten har fyllts ut med okända jordmassor kan de växter som 
insekterna är knutna till på platsen ha påverkats negativt. Området i norr bestod av 
en torrbacke med buskar. Värdet för insekterna har sannolikt försvunnit i samband 
med utförda åtgärder. Enligt länsstyrelsen kan det finnas en möjlighet för några av 
dessa arter att återhämta sig om marken återställs till betesmark.  
Lagstöd 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
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föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggning av området för enbostadshus ändamål bedöms inte kunna genomfö-
ras på ett sådant sätt att riksintressen, naturmiljön och vattenskyddsområde ej på-
verkas negativt.  
Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt frågor gällande natur- och 
kulturvärden på platsen är en avgörande fråga för möjligheten till vidare bebyggel-
seutveckling.  
Eftersom den sökta åtgärden är av ganska liten omfattning är den inte heller väsent-
lig för kommunens bostadsförsörjning eller av vikt för andra kommunala intressen.  
Sammantaget är förvaltningens bedömning att det saknas förutsättningar för att 
planlägga området för bostäder enligt förfrågan. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar för avslag för 
planbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande. Observera att ett planbesked är ett kommunalt beslut som 
inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ PBL (SFS 2010:900).  
 
______________
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§ 257 Dnr 2021/966 BN 

BORGEHAGE 1:73 Planbesked för bostäder 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-
plan. 

Upplysningar: 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2025. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-07-09 och gäller fastigheten Borgehage 1:73. Fastigheten be-
står idag av jordbruksmark samt ädellövsskog. Området ligger omringat av och be-
står av höga natur- och kulturvärden. Området är utpekat i den fördjupade över-
siktsplanen som jordbruksmark samt utredningsområde för bostäder. Syftet med 
ansökan är att pröva markens lämplighet för bostader i olika upplåtelseformer, fler-
familjshus, parhus villor med mera, med garagelängor och nya infartsvägar. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §205 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-08-20 

Karta, 2021-07-09 

Ansökan, 2021-07-09 

Följebrev, 2021-07-09 

Bedömning 
Fastigheten Borgehage 1:73 utgörs av cirka 11 hektar och är belägen väster om väg 
136 och cirka 1 km söder om Solliden. Strandtorps naturreservat är beläget strax 
söder om planområdet. Borgehage radby är Ölands yngsta radby, stor hänsyn mås-
te tas vid kompletteringar i byn och dess omgivningar. I den fördjupade översikts-
planen för Borgholm- Köpingsvik är stora delar av området utpekat som utveck-
lingsområde för bostäder, där ett första steg är att pröva byggnationens förenlighet 
med platsens naturvärden och strandskyddets syften. Samtidigt finns det delar av 
förslaget som strider mot den fördjupade översiktsplanens intentioner. Förslaget i 
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ansökan för Borgehage 1:73 innebär ianspråktagande av ytor som utgör 
ädellövskog, vilka den fördjupade översiktsplanen säger ska bevaras. Området 
längst åt väst av planområdet omfattas av strandskydd. En exploatering av området 
kommer orsaka en påverkan på trafiksituationen då en utökning av bostäder gene-
rerar ökade trafikrörelser per dag. Analys och en utredning bör göras om hur trafiken 
kan lösas på ett säkert sätt, samt hur korsningen mellan väg 136 och Borgehagevä-
gen klarar trafikökningen. 

 
Gällande planer 
Fastigheten ligger inom Fördjupad översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik från 2019. 
Området pekas ut som utredningsområde för bostäder och byutveckling, detta ska 
utredas vidare med hänsyn till omgivningens natur- och kulturmiljöer. Borgehage har 
vuxit successivt från en liten radby till ansenligt villa- och sommarhusområde. I den 
fördjupade översiktsplanen beskrivs det hur byns unika läge och agrara historia ska 
vägas in i utformning och färgsättning av tillkommande bebyggelse. Hur området 
ska nås med bil ska utredas vidare. Hänsyn ska även tas till siktlinjer och utblickar 
från Övre Gärdesvägen. 

I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 föreslår kommunen ingen ny be-
byggelse i Räpplinge socknen med undantag från Borgehage. Generellt anges att 
ny bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den befintliga miljön på platsen 
vad gäller placering, utformning och färgsättning 

Planområdets del längs till öster omfattas av en byggnadsplan från 1953. Denna del 
av byggnadsplanen medger användningen park. Resten av området omfattas inte 
av någon detaljplan eller byggnadsplan. 

Det allmänna vatten- och avloppsnätet är utbyggt i områdets östra delar.  
 
Markområdet och förutsättningar 
 
Borgehage ligger nedanför landborgskanten och var från början en hage till Kungs-
gården. Borgehage utvecklades till by i början på 1900-talet. Byn har ett mycket tyd-
ligt och välbevarat enskiftes- och lagaskifteslandskap kvar med långsmala ägor in-
delade av stenmurar. 

Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Utöver des-
sa riksintressen ligger området inom riksintresse för naturvården, som innefattar 
kustädellövskog. Det sammanhängande stråket med ädellövskog från Borgholm till 
Halltorp utgörs som en spridningskorridor och har högt naturvärde, detta stråk bör 
undantas från bebyggelse. Riksintresse för kulturmiljö, Borgholms slott och stad, är 
beläget cirka 200 meter norr om planområdet. Infart från väg 136 till Borgehagevä-
gen utgörs av riksintresse kommunikation. Natura 2000 området Strandtorp är belä-
get cirka 200 meter söder om planområdet. Ny bebyggelse föreslås ca 10 meter i 
sydväst från Natura 2000 området Slottsalvaret. 
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Planområdets del längst åt väst omfattas av strandskydd, för planläggning av be-
byggelse inom strandskyddat området krävs särskilt skäl för upphävande av strand-
skydd. 

 
Inom området och i närheten finns en mängd rödlistade och skyddsvärda arter regi-
strerade. Det finns även en stor mängd skyddsvärda träd inventerade i området. För 
nedtagning av skyddsvärda träd krävs samråd med länsstyrelsen, 12 kap 6 § MB. 
Området består av odlingslandskap som utgörs som värdefull kulturmiljö med sten-
murar och trädridåer. Även radbyn i Borgehage utgörs som en värdefull kulturmiljö 
med malmbebyggelse. 
 

 Det finns ett flertal fornlämningar registrerade cirka 130 meter norr om planområdet. 

Lagstöd 
 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggning av området för ett 80- tal bostäder i olika upplåtelseformer bedöms in-
te kunna genomföras utan att det orsakar en betydande miljöpåverkan. En miljökon-
sekvensbeskrivning ska upprättas som ska visa på vilka områden som är möjliga att 
bebygga utan att betydande miljöpåverkan uppstår på naturvärden, spridningskorri-
dorer, kulturmiljön, jordbruket samt på mark och vatten. 

 
Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt frågor gällande tillkom-
mande bebyggelses påverkan på områdets natur- och kulturmiljö behöver studeras 
vidare vid ett detaljplanearbete. En planläggning av området innebär att odlings-
landskap försvinner. Biotopskyddade stenmurar och skyddsvärda arter kan komma 
att påverkas negativt av bebyggelse enligt förslaget. 

 
En naturvärdesinventering krävs, beroende på vad naturvärdesinventeringen kom-
mer fram till kan ytterligare analyser tillkomma som visar på vilka områden som är 
möjliga att ta i anspråk för bebyggelse och eventuella skydds- eller kompensations-
åtgärder. I ansökan ges förslag på bebyggelse på del av området som utgörs av 
ädellövsskog, detta stråk bör bevaras och undantas från bebyggelse.  
 
Eftersom området sluttar från öster till väster kan utfyllnad krävas vid byggnation. 
Brunnar och vattentäkter kan komma att påverkas vid anläggning. En dagvattenut-
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redning krävs för att utreda möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten samt 
eventuell påverkan på vattentäkter och vattenflöde på skogsområde.  

Trafiksituationen behöver ses över och utredas i ett detaljplanearbete. Borgehage-
vägen är idag relativt smal. Vid tillkommande byggnation kommer trafikflöden öka 
och det är viktigt att trafiksituationen fungerar på ett säkert sätt för fordon, fotgänga-
re och cyklister. 

Sammantaget är kommunens bedömning att det föreslagna planområdets lämplig-
het för bebyggelse kan utredas vidare i ett detaljplanearbete. Eftersom delar av om-
rådet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som utvecklingsområde för be-
byggelse, så ser kommunen att det finns förutsättningar för att pröva markens lämp-
lighet för bostadsändamål. Under planarbetet får planområdet avgränsas efter mar-
kens lämplighet. Förslaget som har inkommit i ansökan är av stor omfattning och 
skulle innebära att stora delar av natur- och kulturmiljö tas bort. Kommunen kan re-
dan i detta skede framhålla att ädellövsskogen ska undantas från bebyggelse. Detta 
är beskrivet i den fördjupade översiktsplanen. 

Att utreda området vidare för bostadsändamål är väsentligt för kommunens bostads-
försörjning. Genom tillkommande byggnation i Borgehage erbjuds bostäder med till-
gång till rekreation och naturupplevelser. Med fler bostäder kan omkringliggande 
strand- och naturområden göras mer tillgängliga för boende och besökare. 

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C), Marcel van Luijn 
(M) samt Peder Svensson (C) yrkar bifall till att meddela positivt planbesked. 

Torbjörn Nilsson (SD) yrkar avslag till planbesked. 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Omröstning 
Omröstning ska verkställas. De som stödjer Marie-Helen Ståhls förslag röstar ja och 
de som stödjer Torbjörn Nilssons förslag röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 1 nej-röster. Därmed vinner Marie-Helene 
Ståhls förslag till beslut.  

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

Protokollsanteckning 
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

 PROTOKOLLSANTECKNING 

 Ärende 15, Planbesked Borgehage 1:73 

 Ärende 18, Planbesked Borgehage 1:55 

 

Jag hade hoppats att en enig nämnd skulle besluta om positivt planbesked för des-
sa områden. Att låta professionen utreda möjligheter och begränsningar för utveck-
ling borde inte vara en politisk fråga. Kanske den stora mediala bevakning av ären-
det gjorde att det blev så ändå. Faktum är att området är specifikt utpekat inom För-
djupad Översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik (2019) som utredningsområde för 
bostäder. 

Det är viktigt att förstå vad det är nämnden beslutade om (och inte beslutade om). 
Uppdraget är inte att skapa en plan som möjliggör precis det som exploatören öns-
kar, d v s grönt ljus för x antal bostäder. Planuppdraget innebär att professionen ska 
undersöka vilka förutsättningar det finns för eventuell exploatering i området, d v s 
pröva markens lämplighet för bostäder. Här vet vi redan att det finns en hel del be-
gränsande faktorer, såsom skyddad ädellövsskog, strandskyddsbestämmelser, 
samt höga natur- och kulturvärden. Allt detta ska så klart utredas, liksom dagvatten-
hanteringen, trafiksituationen och övrig infrastruktur. 

Våra planarkitekter brukar leverera ett gediget arbete och jag är övertygat om att de 
kommer att göra det även i Borgehage. När detaljplanen har tagits fram ska vi som 
alltid ha en rättssäker och demokratisk process innan antagendet i kommunfullmäk-
tige. Under tiden för samråd och granskning finns all möjlighet för berörda parter – bl 
a fastighetsägare i området, organisationer, föreningar, länsstyrelsen och övriga 
myndigheter – att inkomma med synpunkter och yttranden. 

Det är också i denna process som politiska partier kan ta ställning och eventuellt yr-
ka på justeringar, vilket även Moderaterna kommer att göra om vi anser att detta 
behövs. Innan planen är framtagen finns det helt enkelt ingenting att ta ställning till. 
Att göra politiska utspel redan vid planbesked är ren populism och bidrar inte till en 
bättre planprocess. 

 Marcel van Luijn (M) 

 Köpingsvik 2021-10-21 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning. 
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Beslut skickas till 
Beslutet meddelas sökande 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900). 
______________

36



37



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 258 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 258 Dnr 2021/537 BN 

SÖDRA MUNKETORP 1:32 Planbesked för fritidsbostäder 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-
plan. 

att  detta beslutar ersätter tidigare beslut i miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-
23 §225 

Upplysningar: 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  

Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2024. 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-04-20 och gäller del av fastigheten Södra Munketorp 1:32. 
Området utgörs idag av en grönyta med bland annat en vattenrutschkana och grill-
plats. Syftet med ansökan är att planlägga för ett 30-tal fritidsbostäder i 1,5 plan och 
att bevara ett öppet gårdsrum.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-10-07 §206 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 

Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2021-09-23 §225 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-06-08 

Ansökan, 2021-04-20 

Ansökan, 2021-04-16 

Situationsplan i pdf, 2021-04-16 

Bedömning 
Fastigheten är belägen intill Löttorps camping, ett par hundra meter från strandlin-
jen. Området är cirka 2,2 hektar stort och utgörs som en grönyta. Ytan är till viss del 
redan ianspråktaget i form av vattenrutschkana och tillhörande komplementbygg-
nad. Den sydvästra delen av planområdet är beläget under 2,8 meter över havet, 
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vilket innebär att denna del omfattas av översvämningsrisk inom en 100 års period. 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare fastställt att tillkommande bebyggelse i 
form av bostadsbebyggelse inte ska placeras under 2,8 meter över havet. 

 Gällande planer 
Fastigheten ligger inom översiktsplanen från 2002. Enligt den gällande översiktspla-
nen ska bebyggelseutveckling främst ske inom områden som redan är detaljplane-
rade.  

Den del av fastigheten som ansökan avser ingår i en byggnadsplan från 1952, om-
rådet har markanvändningen park eller plantering. 

 Hela området omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Markområdet och förutsättningar 
 
Planområdet omfattas av två riksintressen, de båda omfattar hela Öland, riksintres-
se för friluftsliv samt riksintresse för obruten kust. Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i mil-
jön.  

Enligt 4 kap, 3§ Miljöbalken innebär riksintresset obruten kust förbud mot en rad oli-
ka typer av anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och 4 a § 1-6 och 8-11.  

Utanför planområdet gäller även riksintresse för naturvården: Östra Ölands 
strandängar. 

Området ligger nära strandlinjen men omfattas inte av strandskydd då det ligger mer 
än 100 meter från strandkanten. Marken består av svallsediment och sand och har 
en god genomsläpplighet vilket bedöms innebära att risk för påverkan på MKN-vat-
ten är stor. Dagvattenutredning och påverkan på miljökvalitetsnormer för yt-, kust 
och grundvatten krävs. 

Nära planområdet har två fynd av rödlistade arter gjorts, Gravand samt Dvärgjord-
stjärna. I närliggande områden kan det finnas arter av skyddsvärda svampar och 
fåglar. 

Den sydvästra delen av området som ansökan avser ligger låglänt, endast 2,5 meter 
över havet, vilket innebär att denna del av området sannolikt riskerar att översväm-
mas inom en 100 års period. Den nordöstra delen är belägen över 2,8 meter över 
havet, mellan 3 och 6 meter över havet. Eftersom att ansökan innebär tillkommande 
bebyggelse i form av fritidsbostäder så ställs det säkerhetskrav på att bebyggelsen 
behöver vara placerad över 2,8 meter över havet.  

Lagstöd 
 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
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föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggningen av området för fritidsbostäder bedöms inte kunna genomföras utan 
att det kommer att medföra en betydande påverkan på miljön. Vid en planläggning 
krävs därmed en miljökonsekvensbeskrivning. 

Handläggningen av planbeskedet indikerar att en planläggning av fritidsbostäder av 
hela det föreslagna planområdet kan innefatta flera negativa konsekvenser. Orsa-
ken till detta är för att området utgörs av känslig naturmiljö samt ligger låglänt och 
nära strandlinjen.  

En exploatering av det föreslagna planområdet skulle orsaka risk för påverkan på 
miljökvalitetsnormer- vatten eftersom marken har en hög genomsläpplighet och lig-
ger nära strandlinjen. Den västra delen av planområdet är inte lämplig för bebyggel-
se eftersom det är beläget under 2,8 meter över havet. Vid byggnation av fritidsbo-
städer skulle denna mark behöva höjas upp till 2,8 meter över havet. Det skulle krä-
va en omfattande utfyllnad och orsaka en stor negativ påverkan på naturmiljön.   

Kommunen gör däremot bedömningen att den östra delen av planområdet är bättre 
lämpad för bebyggelse då denna del är belägen över 2,8 meter över havet. En plan-
läggning av denna del av fastigheten kan medföra en positiv utveckling för camping-
verksamheten och turismen i området.  

Sammantaget är kommunens bedömning att det saknas förutsättningar för att plan-
lägga för hela det föreslagna planområdet med stöd av 3 kap 1 § Miljöbalken. Där-
emot finns det förutsättningar att planlägga för den nordvästra delen av planområdet 
som är beläget över 2,8 meter över havet och innefattar cirka 14 enheter. Vid plan-
läggning av denna del följer ett flertal utredningar i form av naturvärdesinventering 
samt dagvattenutredning. Vid byggnation kan det även krävas säkerhetsåtgärder vid 
eventuell havsnivåhöjning som kan innebära risk för erosion. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att 
meddela positivt planbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutets meddelas sökande 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  

 
______________
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§ 259 Dnr 2021/824 BN 

KOLSTAD 10:46 Planbesked för fyra (4) tomter 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-
plan. 

att detta beslut ersätter tidigare beslut miljö- och byggnadsnämnden 2021-09-23 
§226

Upplysningar:
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2024. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-06-03 och gäller Kolstad 10:46. Fastigheten består idag av ett 
grönområde och är bevuxen med lövträd. Syftet med ansökan är att stycka av fyra 
tomter från den befintliga fastigheten som redan är bebyggd med hus. I ansökan 
beskrivs det att avstyckningen av de fyra tomterna ska vara avsedda till fastighetsä-
garnas barn. Förslag på tomtindelning har bifogats. 

Beslutsunderlag 
Beslut miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §207 

Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 

Beslut miljö- och byggnadsnämnden, 2021-09-23 §226 

Ansökan, 2021-06-03 

Karta, 2021-06-03 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-06-02 

Bedömning 
Fastigheten är belägen i norra delen av Kolstad intill Kolstad smedgata. Området är 
drygt 0,8 hektar stort och är idag obebyggt förutom bebyggelse i den sydöstra delen 
av fastigheten, fastigheten består till stor del av lövträd. Området utgörs som ett 
grönområde mellan omkringliggande fastigheter, som till viss del är bebyggda med 
villor. Området ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.  
Gällande planer 
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Fastigheten omfattas av en byggnadsplan från år 1967 där marken utgörs av prick-
mark och får ej bebyggas.  

Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik från år 
2019. I den fördjupade översiktsplanen pekas området ut som ett prioriterat utveck-
lingsområde för fler och utökade byggrätter för bostäder. Det har även konstaterats 
att det finns behov av att uppdatera detaljplaner i området. 

Även i översiktsplanen från år 2002 pekas området ut som utvecklingsområde för 
bebyggelse. Utöver detta beskrivs det att ny bebyggelse bör så långt som möjligt 
anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och 
färgsättning. 

 Markområdet och förutsättningar 
 

Området som ansökan avser ligger inom flera riksintressen. Hela Öland omfattas av 
riksintresset Rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2), samt Obruten kust (MB 4 kap §3). Om-
rådet omfattas inte av riksintresse för naturvården, men riksintresset finns strax 
nordost om planområdet. Ungefär halva planområdet ingår i riksintresse för kul-
turmiljövården enligt 3 kap, 6 § Miljöbalken, Borgholms slott och stad. Riksintresse-
bestämmelserna utgör inget hinder vid utveckling av befintliga tätorter eller lokalt nä-
ringsliv. 

 Det finns inga biotopskyddsområden eller andra områdesskydd inom planområdet.  

Ett flertal fynd av rödlistade arter har gjorts inom eller i nära anslutning till planområ-
det och innefattar ett flertal fågelarter samt insekter. Under handläggningen av plan-
beskedet har en naturvärdesinventering genomförts för den intilliggande fastigheten 
Kolstad 39:33, där ett detaljplanearbete pågår. Vid inventeringen påträffades ett an-
tal rödlistade skalbaggar samt orkidéer, dessa arter kan även förekomma på fastig-
heten Kolstad 10:46. Enligt Ölands botaniska förening har även Silverviol påträffats 
på den intilliggande fastigheten. Med tanke på de arter som påträffats i omkringlig-
gande område bör en naturvärdesinventering genomföras för Kolstad 10:46. 

Även flera fynd av fornlämningar har registrerats inom och i nära anslutning till plan-
området, dessa fynd innefattar bland annat en stensättning inom fastigheten och 
nordväst om fastigheten finns ett gravfält.  

Inom området har BEAB ledningsrätt, ledningen är dragen i sydvästra delen av fas-
tigheten. Vid exploatering vid ledningsrätten behöver ledningen dras om, annars kan 
inte föreslagen tomt längst i söder styckas av.  

Inom området finns en del sänkor vilket innebär att vid exploatering kan dränering 
och utfyllnad bli nödvändigt. 

Lagstöd 
 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§ PBL). 
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Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggning av området för bostadsändamål bedöms kunna genomföras på ett så-
dant sätt det inte innebär en betydande miljöpåverkan. Det finns däremot utmaning-
ar och frågor som behöver undersökas vidare vid planläggning.  

Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt förekomsten av rödlistade 
arter behöver undersökas vidare. En exploatering innebär att ett grönområde för-
svinner och det finns en risk att rödlistade arter inom och omkring planområdet kan 
komma att påverkas negativt. Vid detaljplaneläggning behöver därför en NVI ge-
nomföras med tillägg fågel, insekter och växter. 

Eftersom det finns fynd av fornlämningar inom och omkring planområdet kan de 
krävas en arkeologisk utredning vid detaljplaneläggning. Vid ett detaljplanearbete är 
det även av vikt att säkerställa att Miljökvalitetsnormer för vatten inte försämras och 
att även undersöka förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten, där-
av kan en dagvattenutredning krävas. 

Ett detaljplanearbete kräver således en handfull utredningar, men bedömningen 
görs att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan, därav behövs inte 
en miljökonsekvensbeskrivning.  

Sammantaget gör kommunen bedömningen att en förändring av markanvändningen 
till bostadsändamål bedöms vara lämpligt att pröva vidare genom en detaljplanepro-
cess.  

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att meddela positivt planbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet meddelas sökande 
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Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
 
______________
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§ 260 Dnr 2021/1039 BN 

BORGEHAGE 1:55 Planbesked för bostadshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-
plan men att den norra delen tas bort.  
Upplysningar: 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Detaljplanen beräknas kunna antas tidigast 2025. 
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-08-04 och avser skiftena Borgehage 1:55>3 och den östra de-
len av Borgehage 1:55>2  

Marken som avses i ansökningen består idag till övervägande del av jordbruksmark 
och ädellövsskog. En liten remsa av den östra sidan av Borgehage 1:55>3 är plan-
lagdför park eller plantering. Områdena ligger omringade av och består av höga na-
tur- och kulturvärden. Borgehage 1:55>3 är utpekat i den fördjupade översiktspla-
nen för Borgholm – Köpingsvik som jordbruksmark samt utredningsområde för bo-
städer. Borgehage 1:55>2 ligger inte inom något utvecklingsområde i den fördjupa-
de översiktsplanen. Syftet med ansökan är att pröva den obebyggda markens lämp-
lighet för bostadsändamål samt ändra användningen på redan planlagd mark från 
park och plantering till bostadsändamål.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §208 
Ansökan 2021-08-04  
Karta 2021-08-04  
Skrivelse från sökande 2021-08-04 
Utredning om betydande miljöpåverkan 2021-08-20  
Tjänsteskrivelse 2021-10-11 

Bedömning 
Fastighetens läge och sammanhang 
Markområdena som avses i ansökan är belägna ca tre kilometer söder om Borg-
holms stad, väster om väg 136 och ligger ca 500 meter söder om Solliden och ca 
500 meter norr om Strandtorps naturreservat. Borgehage radby är Ölands yngsta 
radby, stor hänsyn måste tas vid kompletteringar i byn och dess omgivningar. För-
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slaget strider delvis mot den fördjupade översiktsplanens intentioner för Borgholm- 
Köpingsvik, då exploatering av Borgehage 1:55>3 innebär ianspråktagande av ytor 
som utgör ädellövskog, vilka den fördjupade översiktsplanen säger ska bevaras. 
Skiftets västra del omfattas även av strandskydd. Inom Borgehage 1:55>2 finns ett 
antal fornlämningar och området gränsar till Riksintresse för kulturmiljövården. Sam-
tidigt är stora delar av området utpekat som utvecklingsområde för bostäder där ett 
första steg är att pröva byggnationens förenlighet med platsens naturvärden och 
strandskyddets syften. En exploatering av området kommer orsaka en påverkan på 
trafiksituationen då en utökning av bostäder genererar ökade trafikrörelser per dag. 
Analys och en utredning bör göras på hur trafiken kan lösas på ett säkert sätt, samt 
hur korsningen mellan väg 136 och Borgehagevägen klarar trafikökningen. 
 

 Gällande planer 
Skiftet Borgehage 1:55>3 ligger inom utpekat område i den Fördjupade översikts-
planen för Borgholm-Köpingsvik från 2019. Skifte Borgehage 1:55>2 ligger inte inom 
något särskilt utpekat område. Det område som finns särskilt utpekat ligger inom ut-
redningsområde för bostäder och byutveckling, detta ska utredas vidare med hän-
syn till omgivningens natur- och kulturmiljöer. Borgehage har vuxit successivt från 
en liten radby till ansenligt villa- och sommarhusområde. I den fördjupade översikts-
planen beskrivs det hur byns unika läge och agrara historia ska vägas in i utform-
ning och färgsättning av tillkommande bebyggelse. Hur området ska nås med bil ska 
utredas vidare. Hänsyn ska även tas till siktlinjer och utblickar från Övre Gärdesvä-
gen.  

 
I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 föreslår kommunen ingen ny be-
byggelse i Räpplinge socken med undantag från Borgehage. Generellt anges att ny 
bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den befintliga miljön på platsen 
vad gäller placering, utformning och färgsättning  

 
Områdena i planansökan omfattas i östra delen av en byggnadsplan från 1953 samt 
förslag till ändring av byggnadsplan från 1974. Planerna anger till stora delar an-
vändningen park eller plantering men också bostadsändamål i en begränsad om-
fattning. Resten av området omfattas inte av någon detaljplan eller byggnadsplan.  
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är utbyggt i områdets östra delar. 
 
Markområdet och förutsättningar 
Borgehage ligger nedanför landborgskanten och var från början en hage till Kungs-
gården. Borgehage utvecklades till by i början på 1900-talet. Byn har ett mycket tyd-
ligt och välbevarat enskiftes- och lagaskifteslandskap kvar med långsmala ägor in-
delade av stenmurar. 
Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Utöver des-
sa riksintressen ligger området inom riksintresse för naturvården, som innefattar 
kustädellövskog. Det sammanhängande stråket med ädellövskog från Borgholm till 
Halltorp utgörs som en spridningskorridor och har högt naturvärde, detta stråk bör 
undantas från bebyggelse. Riksintresse för kulturmiljö, Borgholms slott och stad, lig-
ger i direkt anslutning till det norra ansökningsområdet, skifte Borgehage 1:55>2. In-
fart från väg 136 till Borgehagevägen utgörs av riksintresse kommunikation. Ansök-
ningsområdet ligger ca 500 meter norr om Natura 2000 området Strandtorp och ca 
50 meter väster om Natura 2000 området Slottsalvaret. 
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Den västra delen av Borgehage 1:55>3 omfattas av strandskydd. För planläggning 
av bebyggelse inom strandskyddat området krävs särskilt skäl för upphävande av 
strandskydd. 
Inom området och i närheten finns en mängd rödlistade och skyddsvärda arter regi-
strerade. Det finns även en stor mängd skyddsvärda träd inventerade i området. För 
nedtagning av skyddsvärda träd krävs samråd med länsstyrelsen, 12 kap 6 § MB.  
Området består av odlingslandskap som utgörs av värdefull kulturmiljö med stenmu-
rar och trädridåer. Även radbyn i Borgehage utgör en värdefull kulturmiljö med 
malmbebyggelse.  

 
Inom skiftet Borgehage 1:55>2 finns två registrerade fornlämningar och på angrän-
sade fastighet i söder finns ytterligare två fornlämningar registrerade. Inom Borge-
hage 1:55>3 finns inga registrerade fornlämningar. 
 
Lagstöd 
 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Planläggning av området för bostäder bedöms inte kunna genomföras utan att det 
orsakar en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas 
som ska visa på vilka områden som är möjliga att bebygga utan att betydande mil-
jöpåverkan uppstår på naturvärden, spridningskorridorer, kulturmiljön, jordbruket 
samt på mark och vatten.  
 
Handläggningen av planbeskedet indikerar att framförallt frågor gällande tillkom-
mande bebyggelses påverkan på områdets natur- och kulturmiljö behöver studeras 
vidare vid ett detaljplanearbete. En planläggning av området innebär att odlings-
landskap försvinner. Biotopskyddade stenmurar och skyddsvärda arter kan komma 
att påverkas negativt av bebyggelse enligt förslaget.  
 
En naturvärdesinventering krävs. Beroende på vad naturvärdesinventeringen kom-
mer fram till kan ytterligare analyser tillkomma som visar på vilka områden som är 
möjliga att ta i anspråk för bebyggelse och eventuella skydds- eller kompensations-
åtgärder.  
I ansökan redovisas önskemål om att få exploatera på del av område som utgörs av 
ädellövsskog, detta stråk bör bevaras och undantas från bebyggelse. 

 
Eftersom området sluttar från öster till väster kan utfyllnad krävas vid byggnation. 
Brunnar och vattentäkter kan komma att påverkas vid anläggning, utredning krävs 
för att utreda möjlighet för lokalt omhändertagande av dagvatten samt eventuell på-
verkan på vattentäkter och vattenflöde på skogsområde. 
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Trafiksituationen behöver ses över och utredas i ett detaljplanearbete. Borgehage-
vägen är idag relativt smal. Vid tillkommande byggnation kommer trafikflöden öka 
och det är viktigt att trafiksituationen fungerar på ett säkert sätt för fordon, fotgänga-
re och cyklister.  
 
Sammantaget är kommunens bedömning att det föreslagna planområdets lämplig-
het för bebyggelse kan utredas vidare i ett detaljplanearbete. Eftersom delar av om-
rådet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som utvecklingsområde för be-
byggelse, så ser kommunen att det finns förutsättningar för att pröva markens lämp-
lighet för bostadsändamål. Under planarbetet får planområdet avgränsas efter mar-
kens lämplighet. Förslaget som har inkommit i ansökan är av relativt stor omfattning 
och skulle innebära att stora delar av natur- och kulturmiljö tas bort. Kommunen kan 
redan i detta skede framhålla att ädellövsskogen ska undantas från bebyggelse. 
Detta är beskrivet i den fördjupade översiktsplanen.  
 
Att utreda området vidare för bostadsändamål är väsentligt för kommunens bostads-
försörjning. Genom tillkommande byggnation i Borgehage erbjuds bostäder med till-
gång till rekreation och naturupplevelser. Med fler bostäder kan omkringliggande 
strand- och naturområden göras mer tillgängliga för boende och besökare. 

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till att 
meddela positivt planbesked men att den norra delen tas bort.  

Torbjörn Nilsson (SD) yrkar för att avslå planbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut.  

Omröstning 
Omröstning ska verkställas. De som stödjer Marie-Helen Ståhls yrkande röstar ja 
och de som stödjer Torbjörn Nilssons yrkande röstar nej.  

Vid omröstningen avges 6 ja-röster och 1 nej-röster.  Därmed har Marie-Helen 
Ståhls förslag vunnit.  

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

Reservation 
Torbjörn Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga 
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Protokollsanteckning 
Marcel van Luijn (M) lämnar följande protokollsanteckning: 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Ärende 15, Planbesked Borgehage 1:73 

Ärende 18, Planbesked Borgehage 1:55 

 

Jag hade hoppats att en enig nämnd skulle besluta om positivt planbesked för des-
sa områden. Att låta professionen utreda möjligheter och begränsningar för utveck-
ling borde inte vara en politisk fråga. Kanske den stora mediala bevakning av ären-
det gjorde att det blev så ändå. Faktum är att området är specifikt utpekat inom För-
djupad Översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik (2019) som utredningsområde för 
bostäder. 

Det är viktigt att förstå vad det är nämnden beslutade om (och inte beslutade om). 
Uppdraget är inte att skapa en plan som möjliggör precis det som exploatören öns-
kar, d v s grönt ljus för x antal bostäder. Planuppdraget innebär att professionen ska 
undersöka vilka förutsättningar det finns för eventuell exploatering i området, d v s 
pröva markens lämplighet för bostäder. Här vet vi redan att det finns en hel del be-
gränsande faktorer, såsom skyddad ädellövsskog, strandskyddsbestämmelser, 
samt höga natur- och kulturvärden. Allt detta ska så klart utredas, liksom dagvatten-
hanteringen, trafiksituationen och övrig infrastruktur. 

Våra planarkitekter brukar leverera ett gediget arbete och jag är övertygat om att de 
kommer att göra det även i Borgehage. När detaljplanen har tagits fram ska vi som 
alltid ha en rättssäker och demokratisk process innan antagendet i kommunfullmäk-
tige. Under tiden för samråd och granskning finns all möjlighet för berörda parter – bl 
a fastighetsägare i området, organisationer, föreningar, länsstyrelsen och övriga 
myndigheter – att inkomma med synpunkter och yttranden. 

Det är också i denna process som politiska partier kan ta ställning och eventuellt yr-
ka på justeringar, vilket även Moderaterna kommer att göra om vi anser att detta 
behövs. Innan planen är framtagen finns det helt enkelt ingenting att ta ställning till. 
Att göra politiska utspel redan vid planbesked är ren populism och bidrar inte till en 
bättre planprocess. 

 

Marcel van Luijn (M) 

Köpingsvik 2021-10-21 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun sig av 
förenklad delgivning. För mer information om vad förenklad delgivning innebär och 
när du anses vara delgiven se vår hemsida http://www.borgholm.se/forenklad-del-
givning. 
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Beslut skickas till 
Beslutet meddelas sökande  
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900). 
 
______________
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§ §261 Dnr 2021/538 BN 

HÖGBY-SANDBY 12:3 Planbesked för 24 stycken nya bostadsfastighe-
ter 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  inte bevilja positivt planbesked. 
Upplysningar 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-04-16 och avser delar av fastigheten Högby-Sandby 12:3>3. 
En mindre del av fastighetens södra del omfattas av detaljplan som medger ända-
målen, park eller plantering och naturmark. Marken utgörs idag till stor del av jord-
bruksmark/åker samt röjd skogsmark, ädellövskog.  
Syftet med ansökan är att möjliggöra för 24st nya bostadsfastigheter. 
Ärendet togs upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut 2021-09-23 men återför-
visdes till förvaltningen för vidare handläggning och komplettering av beslutsunder-
lag vilket nu har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 20201-10-07 §209 
Ansökan 2021-04-16 
Skiss 2021-04-16 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-06-29 
Tjänsteskrivelse 2021-09-03 

Bedömning 
Fastighetens läge och sammanhang 
Lokaliserad ca 2 km nordost om Löttorps samhälle, väster om Sonjas camping och 
strax öster om väg 136. Södra delen av marken gränsar till bebyggelse i form av fri-
liggande villor. Utmed fastighetens östra sida sträcker sig tillfartsvägen till camping-
området i öster.  
Gällande planer 
Marken ligger till stora delar utanför detaljplanelagt område men omfattas i söder av 
Byggnadsplan (detaljplan) 08-HÖG-1423 B, 1973-07-23, som medger park eller 
plantering samt detaljplan 0885-P144 B, 1993-02-17, som medger naturmark. 
Den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 nämner att det sedan tidigare 
finns detaljplanelagda områden i bl.a. Högby-Sandby och att bebyggelseutveckling i 
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första hand bör ske inom dessa innan ny mark tas i anspråk. Allmänt på pekas ock-
så att ny bebyggelse bör så långt som möjligt anpassas till den befintliga miljön på 
platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. Översiktsplanen anger 
också övergripande att när det byggs ska det så långt som möjligt göras på ett eko-
logiskt hållbart sätt. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt som möjligt 
bevaras obebyggda såvida annat inte redovisats i översiktsplanen. Gällande all-
männa intressen ska företräde ges det intresse som på lämpligaste sätt främjar en 
långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Andra all-
männa upplysningar är att det i dagens lantbruk uppstår både positiva och negativa 
effekter för omgivningen. Den som söker sig till denna levande miljö för att bosätta 
sig permanent eller på sin fritid måste vara medveten om dessa effekter och se dem 
som givna förutsättningar. 

 Fastigheten omfattas inte av någon fördjupning av översiktsplan. 
 Markområdet och förutsättningar 

Jordbruket är en dominerande näring inom kommunen och är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Detta är 
särskilt viktigt i Borgholms kommun eftersom jordbruksnäringen är en av kommu-
nens viktigaste näringsgrenar. Jordbruksmarken har ett bevarandevärde främst som 
underlag till livsmedelsproduktion men även för att bevara ett öppet odlingslandskap 
tillsammans med den biologiska mångfalden. Hot mot jordbruksmark är nedläggning 
och exploatering. 
 
Ett större område med åkermark föreslås i ansökan tas i anspråk för ny bebyggelse 
med vägar och gemensamhetsanläggningar vilket bedöms strida mot översiktspla-
nens intentioner. I kommunen finns bl.a. ett stort behov av att odla vall till djurbe-
sättningar. När jordbruksmark/åkermark exploateras innebär det i förlängningen att 
annan mark (skog eller betesmark) behöver tas i anspråk för ändamålet. Ny åker-
mark behöver då brytas. 
Området omges och avdelas av stenmurar vilka är biotopskyddade. Stenmurar i od-
lingsmark kan påverkas negativt vid bebyggelse. Tillstånd från biotopskyddet för att 
ta ner stenmurar ska sökas hos länsstyrelsen. 
 
Vattendraget i södra delen av området är djup och bred och mynnar i Natura 2000 
området Högby hamn (Lilla hamnen), ca 800 m i söder om markområdet i ansökan. 
Högby hamn består av hävdade sjömarker med höga ornitologiska och botaniska 
värden.  
Ett avstånd för ny exploatering på ca 25-30 m ska hållas från vattendraget. Dagvat-
ten ska tas omhand lokalt och inte tillåta utsläpp till vattendrag/kanal. Postglacial fin-
sand i området kan dock bidra till rening av dagvatten. En dagvattenutredning kan 
visa hur kust-och övergångsvatten inte riskerar att försämras. 
I söder vid vattendraget finns mindre områden som ligger under rekommenderad ni-
vå för bostäder. Ingen ny bebyggelse ska tillåtas inom 25-30 m från vattendraget. 
Troligtvis ingen risk för instängda områden vid hög nederbörd, postglacial finsand. 
Ingen risk för bräddning från avloppsledningar. 
Ligger inom Östra Öland, sedimentär bergförekomst. Den kemiska statusen är be-
dömd som god och den kvantitativa statusen är bedömd som otillfredsställande. Ny 
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bebyggelse bedöms inte påverka grundvattnets status. 
 
Ytvatten rinner ut via vattendrag/kanal genom Natura 2000-området Högby hamn. 
Vattendragets ekologiska status är inte bedömt. Bebyggelse intill ett vattendrag kan 
innebära negativ påverkan på ytvattnet. 
Uttag från artportalen visar på rödlistade arter i angränsning till aktuellt område. 
Rödlistad art är skärrande gräshoppa som är starkt hotad (EN). Arten finns endast 
på norra Öland till stor del söder om Böda. Den lever i huvudsak på sandiga gräs-
marker med tillgång på blottad sand. Minskning av populationerna avser före-
komstarea, kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Minsknings-
takten har uppgått till 20 (15-30) % under de senaste 10 åren sedan 2015. På aktu-
ellt område består marken av postglacial finsand, gräsbevuxen med en del örter. 
Troligen används växtligheten på åkrarna för vall till djur. För att kunna bedöma på-
verkan på skärrande gräshoppa ska arten inventeras efter standard på detaljnivå 
(NVI) innan planarbetet kan påbörjas. 

 Aktuellt område gränsar till verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Området som ansökan avser ligger inom riksintresse för Obruten kust (MB 4 kap §3) 
samt riksintresse för rörligt friluftsliv (MB 4 kap §2) vilka rör hela Öland. Planens för-
slag bedöms inte påverka riksintressena i någon betydande omfattning. 
Lagstöd 
Mark får tas i anspråk för bebyggelse endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet (2 kap 4§, 16§ PBL). 
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB användas för det eller de ända-
mål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från all-
män synpunkt god hushållning.  
Enligt 4 kap, 2§ Miljöbalken skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga fri-
luftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploate-
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Konsekvensanalys 
Markområdet som avses i ansökan utgörs nästan uteslutande av jordbruksmark. Att 
exploatera sådan mark står i kontrast mot de ställningstaganden som gjorts tidigare 
där jordbruksmark pekats ut som bevarandevärd. Eventuell framtida exploatering 
kommer sannolikt kräva dispens. Andra förutsättningar i området som begränsar 
ytor för exploatering är biotopskyddade murar som skär igenom området i öst-västlig 
riktning, allvarligt hotade insekter, framför allt Skärrande gräshoppa, samt det vat-
tendrag som går genom södra delen av det sökta området. Tidiga samtal med en 
vägförening i området indikerar att det, framförallt sommartid, finns ett stort trafik-
tryck vid utfart mot väg 136. Trafikverket planerar att genomföra en åtgärdsvalsstu-
die (ÅVS) för korsningen mellan Sandby sjögata (den väg som ska användas som 
tillfart till det nya området) och väg 136 under hösten. Vad studien mynnar ut i åter-
står att se men den nuvarande trafikbelastningen, som ändå måste bedömas som 
kraftig, skapar begränsning av möjligheterna till en fastighetsutbyggnad i området. 
Trots vissa positiva strategiska förutsättningar som relativ närhet till Löttorp och en 
bebyggelsestruktur i området som kan ses som gynnsam för en vidare påbyggnad 
måste ändå respekten för jordburksmarkens värde, de naturvärden som finns på 
platsen och den nuvarande trafiksituationen väga högre. Tillsammans med en av-
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saknad av stöd i översiktsplanen och annat övergripande strategiskt dokument blir 
den sammantagna bedömningen att det inte är lämpligt att utreda marken vidare i 
en detaljplaneprocess.  

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till för-
valtningens förslag; att meddela avslag för planbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  
 
______________
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§ 262 Dnr 2021/1008 BN 

NYBY 7:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus fritidsboende 

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

- byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea
om 200 m².

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

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

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

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

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

Avgift: 31 455 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 tre bostadshus. 

Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger bakom en rad med hus på Tingskullsgatan. Området karakte-
riseras av Åkermark och skogsdungar med bebyggelse i söder. 

2011 beviljades positivt förhandsbesked för tre tomter på samma plats, men då för-
handsbeskedet ej utnyttjats så söks nu ett nytt. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden anslutas till allmänt vattennät som av-
talskund men ledningarna närmast planerade fastigheter är privata men anslut-
ningsbara..  

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 
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Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Källa-Persnäs odlings- och 
kustbygder). 

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

Det finns ett par både rödlistade och fridlysta arter inventerade i området. Dessa är 
vanlig axveronika och Flentimotej som är nära hotade arter. Men då tomterna enbart 
placeras på en liten del av fastigheten som även varit åkermark så bedöms risken 
att dessa arter finns på planerade tomtplatser samt att de påverkas som liten. 

Ansökan har remitterats till Eon, Borgholms Energi AB. 

EON har i sitt yttrande påtalat att säkerhetsavstånd till ledning ska hållas både vad 
gäller byggnader och anläggning av vägar. 

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

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §210 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
Karta, 2021-09-21 
Yttrande, 2021-09-21 
Remissvar, 2021-09-21 
Karta, 2021-09-01 
Remissvar, 2021-08-31 
Remissvar, 2021-08-09 
Ansökan, 2021-07-28 

Bedömning 
Lagstöd 

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

Motivering 

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

Marken som tas i anspråk klassas som åkermark men är på enbart ca 0,9 ha och är 
svårbrukad med dagens maskiner, den har enligt ortofoton inte varit speciellt brukad 
senaste åren heller då ägaren av marken har mer lämpliga platser att bruka. Därav 
bedöms det som lämpligt att istället tillåta byggnation på platsen. 

Kommunala vattenledningar finns på platsen och påkoppling kan ske på dessa eller 
privata som ansluter till dem. 

Avlopp bedöms enligt miljöenheten kunna ordnas på platsen. 
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Säkerhetsavstånd till Eons ledningar bedöms kunna uppfyllas utan problem om in-
fartsväg förläggs enligt skiss från sökande. Det är ca 30 m vid smalaste stället mel-
lan ledning och fastighetsgräns till Nyby 2:35 så att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 
m kan uppfyllas. 

Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken (MB) bedöms uppfyllda.  

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar byggnadsinspektören för informativ, bra och snabb dragning av 
ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Stefan Bergman (FÖL), Marie-Helen Ståhl 
(S) samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar för positivt förhandsbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet delges EON 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 264 Dnr S 2018/667 BN 

BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad av fem 
bostadshus. Yttrande till MMD 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att miljö och byggnadsnämnden har tagit del av överklagandet och de bifogade 

domarna P3080-21 och P 694-21 och nämndens ställningstagande är att 
NN inte borde anses ha klagorätt i ärendet. Sakfrågan ska där-med inte 
heller prövas. 

Ärendebeskrivning 
Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnadsnämnden att inkomma 
med yttrande gällande överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut, 2015-
05-20, dnr. 403-1064-2021 angående förhandsbesked för nybyggnad av fem en-
bostadshus på fastigheten Norrböda 4:10 i Borgholms kommun. Nämnden har fått 
anstånd att senast 2021-10-30 inkomma med yttrande.

Länsstyrelsen har bifogat dels inkommet överklagande från sökanden tillika fastig-
hetsägaren NN samt två avgöranden från Mark- och miljööverdom-stolens i år 
gällande klagorätt för gränsgranne till annat skifte, P 3080-21 och P 694-21.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 § 64 att meddela positivt för-
handsbesked för nybyggnad av fem bostadshus på fastigheten Norrböda 4:10 
(skifte 2). 

2019-04-09 inkom NN ägare av Norrböda 9:1 med yttrande där han begärde 
partsinsyn i ärendet med stöd av 10 § förvaltningslagen.   

2019-04-11 begärde NNomprövning av ärendet då han är rågranne till Norrböda 
4:10 (skifte 1) och inte blivit hörd som granne i ärendet.  

2019-04-24 § 95 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att inte ompröva beslutet 
2019-03-28 § 64 då nämnden bedömde att de berörda sakägare hade hörts i 
ärendet och då klagandes fastighet inte gränsade mot det berörda skiftet. Beslutet 
överklagades 2019-04-25.  

2019-05-08 inkom ägare av Norrböda 1:20, NN med ett överklagande då han som 
rågranne till Norrböda 4:10 skifte 1 inte heller blivit hörd som sakägare. 

De inkomna överklagandena bedömdes inkomna inom rätt tid. 

Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- och byggnadsnämnden att inkomma 
med yttrande gällande överklagande av Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut, 2015-
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05-20, dnr. 403-1064-2021 angående förhandsbesked för nybyggnad av fem en-
bostadshus på fastigheten Norrböda 4:10 i Borgholms kommun. Nämnden har fått 
anstånd att senast 2021-10-30 inkomma med yttrande.

Länsstyrelsen har bifogat dels inkommet överklagande från sökanden tillika fastig-
hetsägaren NN samt två avgöranden från Mark- och miljööverdom-stolens i år 
gällande klagorätt för gränsgranne till annat skifte, P 3080-21 och P 694-21.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 § 64 att meddela positivt för-
handsbesked för nybyggnad av fem bostadshus på fastigheten Norrböda 4:10 
(skifte 2). 

2019-04-09 inkom NN ägare av Norrböda 9:1 med yttrande där han begärde 
partsinsyn i ärendet med stöd av 10 § förvaltningslagen.   

2019-04-11 begärde NN omprövning av ärendet då han är rågranne till Norrböda 
4:10 (skifte 1) och inte blivit hörd som granne i ärendet. 

2019-04-24 § 95 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att inte ompröva beslutet 
2019-03-28 § 64 då nämnden bedömde att de berörda sakägare hade hörts i 
ärendet och då klagandes fastighet inte gränsade mot det berörda skiftet. Beslutet 
överklagades 2019-04-25.  

2019-05-08 inkom ägare av Norrböda 1:20, Bo Österberg, med ett överklagande då 
han som rågranne till Norrböda 4:10 skifte 1 inte heller blivit hörd som sakägare. 

De inkomna överklagandena bedömdes inkomna inom rätt tid. 

2019-07-10 beslutade länsstyrelsen att avslå överklagandet från NN men gav rätt 
till NN gällande att han skulle getts möjlighet att yttra sig in-nan beslut fattades (Dnr 
403-4832-2019). Nämndens beslut upphävdes i övrigt och återförvisades till 
nämnden för förnyad handläggning.  

2019-07-16 beslutade länsstyrelsen att ompröva sitt beslut (Dnr 403-4832-2019) 
konstaterade att även NN i egenskap av delägare av vägföreningen skulle ha fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet. 

2019-07-16 beslutade även länsstyrelsen gällande Norrböda 4:10 i ärende med Dnr 
403-3950-2019 att upphäva och återförvisa ärendet till miljö- och byggnads-
nämnden. 

Nämnden utökade sakägarkretsen och lät höra de övriga grannarna till skiftena. 
Ansökan kungjordes även i ortspressen och på kommunens anslagstavla innan 
beslut fattades. Sökanden kompletterade ärendet med en naturvärdesinventering 
innan ärendet togs upp i nämnden igen.  
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2020-12-17 § 264 meddelade miljö-och byggnadsnämnden positivt förhandsbe-
sked för nybyggnad av fem bostadshus. 

Beslutet överklagades denna gång endast av NN. 

2020-05-20 beslutade Länsstyrelsen i ärendet med dnr 403-1064-2021 att upphä-
va nämndens beslut. Länsstyrelsen konstaterade även i detta beslut att ägaren av 
Norrböda 9:1 har klagorätt då fastigheten gränsar till Norrböda 4:10 skifte 1 och 
prövade därmed även sakfrågan. 

Beslutet överklagades av sökanden till Mark- och miljödomstolen. 

Nu har mark- och miljödomstolen förelagt nämnden att yttra sig i ärendet. Förutom 
sökandens överklagande så har de även bifogat två aktuella rättsfall från Mark- och 
miljööverdomstolen gällande klagorätt för grannar till ett annat skifte av fastigheten 
som inte är aktuellt i bygglovsprövningen. Man konstaterade i dessa domar att en 
bygglovsåtgärd inom ett skifte av en fastighet knappast kan anses angå ägaren av 
en fastighet som gränsar till ett annat skifte i högre utsträckning än en ägare vars 
fastighet, under motsvarande förhållanden, gränsar till en fastighet med en annan 
fastighetsbeteckning. I den ena domen redogjordes även klagorätt för delägare av 
angränsande samfällighet. I det fall samfälligheten förvaltas direkt av delägarna 
(delägarförvaltning) måste samtliga delägare vara överens om överklagandet och 
det krävs dessutom att de som innehavare av en särskild rätt berörs av bygglovs-
beslutet.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §211 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 
Föreläggande om yttrande Mål nr P 3341-21, 2021-09-23 
Föreläggande om yttrande Mål nr P 3341-21, bilaga 1 och bilaga 2, 2021-09-23 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2020-12-17 §264 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att nämnden vidhåller tidigare beslut 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet meddelas till Mark- och miljödomstolen som yttrande 
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______________
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§ 264 Dnr 2021/977 BN 

MELÖSA 7:3 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus perma-
nentboende 

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

- byggnader ska placeras inom tomtplats markerad med blått på kartan, reste-
rande mark ska bevaras som naturmark och buffertzon mot radbyn,

- byggnader ska utformas som enplanshus
- byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea

om 200 m².
- nya byggnader ska ha en färgsättning lika med befintlig bebyggelse i fritidshus-

området, vilket betyder röd träpanel på fasad.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan till-
låtas. 
Upplysningar 

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

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

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

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

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

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger bakom ett område med fritidshus längs östra landsvägen. Områ-
det karakteriseras av fritidshusbesbygglese i söder och melösa radby i norr med en 
kvarn stationerad emellan.  
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Området gränsar till verksamhetsområde för allmänt vatten och den nya tomtplatsen 
bedöms tas upp i detta enligt VA-samordnare. 

Enligt Borgholm Energi AB kan byggnaden då anslutas till allmänt vattennät som del 
inom verksamhetsområde.  

Miljöavdelningen har bedömt att enskilt avlopp går att ordna. 

Området ligger inom riksintresse för: kulturmiljövården (Östra Ölands odlingsbygder) 
där en sak som nämns är betydelsen av radbyarna och kvarnarna i landskapet. 

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

Det finns inga rödlistade eller fridlysta arter rapporterade i området. 

Ansökan har remitterats till Borgholms Energi AB då de har ledningar som går ge-
nom fastigheten. De nämner i sitt yttrande att säkerhetsavstånd ska hållas till befint-
liga ledningar på platsen vid ny byggnation. 

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

Sökande har fått yttra sig i ärendet då förvaltningen var negativ till ursprunglig tänkt 
placering. Ansökan har därefter ändrats med ny karta och placering av tomtplats 
och förslag på husplacering. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §212 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-01 
Karta, 2021-09-28 
Yttrande, 2021-09-27 
Sammanställning, 2021-07-14 
Meddelanden, 2021-09-09 
Meddelanden, 2021-09-06 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
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3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7,
9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i
områdesbestämmelser.

Motivering 

Melösa radby och fritidshusbebyggelsen längs med östra landsvägen på platsen är 
idag tydligt åtskilda av ett obebyggt område. Att tillåta ny bebyggelse här riskerar att 
göra gränsen mellan de båda bebyggelsemönstren mindre distinkt. Ett bostadshus 
på fastigheten för nära kvarnen skulle även förta upplevelsen av kvarnen som skul-
le uppfattas som ett komplement till det nya huset snarare än till radbyn. 

Med den nya placeringen och förslag på tomtplats(enligt karta) så bedömer förvalt-
ningen att en buffertzon bibehålls mellan radbyn och fritidshusbebyggelsen i söder. 
Därav villkoras att tomtplats enbart är i den zonen och att övrig mark ska bibehållas 
som naturmark och buffertzon mot radbyn. 

För att vidare stärka den nya bebyggelsen koppling till fritidshusen i söder så villko-
ras utseende på framtida byggnader med färg och storlek. Genom att begränsa 
tomtplatsen till platsen utmarkerad på bifogad karta så åstadkoms även det säker-
hetsavstånd till vattenledning som Borgholms energi kräver.   

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

Kommunalt vatten finns i anslutning till planerad tomtplats och miljöenheten bedö-
mer att enskilt avlopp går att ordna 

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar byggnadsinspektören för bra redogörelse och information i ären-
det.  

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande Tomas Zander (C) yrkar bifall till att med-
dela positivt förhandsbesked.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
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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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§ 265 Dnr 2019/1006 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten XX: 
att  med 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked, 
att  med 2325 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked. 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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. Sanktionsav-giftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförord-
ningen. 
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. 
Beslut om startbesked och slutbesked hanteras i separat beslut 2021-001208. 
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: 6 975 SEK. Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har 2019 fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/vä-
sentlig ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till för-
valtningen.  
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 fastighetsägaren 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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §213 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-20 

68



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 265 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Besiktningsprotokoll sotare, 2019-12-19 
Yttrande, 2021-08-17 
Beräkning byggsanktionsavgift, 2021-09-09 
Beräkning byggsanktionsavgift, 2021-09-10 
Bilaga , 2021-08-17 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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 förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att ut en byggsanktionsavgift. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun, miljö- 
och byggnadsnämnden sig av förenklad delgivning. För mer information om vad för-
enklad delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://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 
2021-10-21 266 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 266 Dnr 2021/1017 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten XX 
att  med 4760 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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. Sanktionsav-giftens 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. 
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. 
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: 4760 SEK. Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 
ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-
en.  
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 fastighetsägaren/na och informerat om nämn-
dens skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan 
startbesked. 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. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 266 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §214 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-21- 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-07-27 
Beräkning byggsanktionsavgift, 2021-08-25 
Prestandadeklaration, 2021-08-30 
Prestandadeklaration, 2021-08-30 
Yttrande, 2021-08-30 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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 förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Här ska man kunna skriva in text från dagens sammanträde. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att ta 
ut en byggsanktionsavgift.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Förenklad delgivning 
I ärenden inkomna från och med 1 maj 2019 använder Borgholms kommun, miljö- 
och byggnadsnämnden sig av förenklad delgivning. För mer information om vad för-
enklad delgivning innebär och när du anses vara delgiven se vår hemsida 
http://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 
2021-10-21 267 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 267 Dnr 2021/602 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten XX: 
att med 4760 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked, 
att  med 2380 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked. 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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 
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. 
Beslut om startbesked och slutbesked eller användningsförbud 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: 7140 kr Faktura skickas senare. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation/väsentlig 
ändring av eldstad/rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltning-
en.  
Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden 
och att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 
Förvaltningen har 2021-07-28 skickat ett brev till fastighetsägaren och informerat om 
nämndens skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd ut-
an startbesked. 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.  
2021-09-28 skickades en påminnelse med samma information via post och e-mail. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 267 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2021-09-29 inkom ett yttrande om att Eldabutiken Kalmar-Öland ska ha skickat in en 
anmälan i november. 
En sådan anmälan finns inte registrerad hos kommunen. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §215 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-04-26 
Begäran om yttrande, 2021-07-28 
Begäran om yttrande, 2021-09-28  
Yttrande, 2021-09-29 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rök-
kanal (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 förvaltningens bedömning. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att ta ut en byggsanktionsavgift av ägaren. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges fastighetsägaren med information om hur man överklagar ett beslut 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 268 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 268 Dnr 2021/892 BN 

XX Åtgärder utförda utan lov, nybyggnad av altan, utebar, plank, samt 
rivning av 3 förrådsbyggnader och tunneltak 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ta ut byggsanktionsavgift av den enskilda firman XX organisationsnummer. 
xxxxxx-xxxx: 
att  med 36 295 kronor för ändrad användning av butikslokal till restaurang, på-
börjats utan startbesked 
att  med 12 280 kronor för att 3 stycken sammanbyggda förråd samt tunneltak 
som kräver rivningslov rivits utan startbesked 
Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL ska byggnadsnämnden ta ut 
en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL). Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad 
i 9 kap plan- och byggförordningen. 
En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet (11 kap 53 § PBL) 
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. 

Ärendebeskrivning 
2021-06-21 kom det till förvaltningens kännedom att nybyggnation och rivning skett 
på fastigheten Delfin 6 genom publicerade foton på sociala medier.  
Efter syn på platsen 2021-06-23 konstaterades att tre förråd med en sammanlagd 
yta om 31 m² samt ett skärmtak om 28 m² rivits utan rivningslov.  

Ett skärmtak har uppförts utan bygglov eller startbesked. 

En lagerlokal har gjorts om och används som bryggeri utan bygglov för ändrad an-
vändning.  

En butikslokal har byggts om och används som restaurang utan bygglov för ändrad 
användning.  

2021-09-09 skickades begäran om ett yttrande ut till bolagets ägare. Till dagens da-
tum har inget yttrande inkommit. Där informeras även om nämndens skyldigheter 
att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbesked. Brevet 
innehöll information om möjligheten att rätta det som olovligen har utförts och på så 
sätt undvika sanktioner.  
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 268 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §216 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-27 
Begäran om yttrande, 2021-09-09 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Fotografi, 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Bilaga , 2021-09-07 
Fotografi, 2021-06-21 
Fotografi, 2021-06-21 

Bedömning 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 2 § krävs det bygglov för nybyggnad, till-
byggnad och ändring som innebär väsentligen ändrat ändamål av en byggnad. En-
ligt PBL 9 kap 10 § krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller del av en 
byggnad inom ett område med detaljplan. Enligt PBL 10 kap 3 § får en åtgärd inte 
påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.  

Det har på fastigheten XX inte funnits rivningslov för rivning av de tre förråden samt 
skärmtaket. Det har inte heller funnits bygglov för det nya skärmtaket, den ändrade 
användningen av en lagerlokal till bryggeri eller den ändrade användningen av en 
butikslokal till restaurang. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap PBL ska byggnadsnämnden ta ut 
en byggsanktionsavgift (11 kap 51 § PBL). Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad 
i 9 kap plan- och byggförordningen. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet (11 kap 53 § PBL) 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisning och information i ärendet. 

Yrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 268 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till för-
valtningens förslag om att ta ut byggsanktionsavgift av den enskilda firman.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges den enskilda firman med information om hur man överklagar ett 
beslut.  
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 269 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 269 Dnr 2021/1199 BN 

HÖGBY-SANDBY 11:24 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå bygglov för nybyggnad av gäststuga med 54 m² byggnadsarea. 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Avgift: 13 980 SEK. Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av gäststuga. 
Den byggnad ansökan avser ska ersätta befintlig komplementbyggnad som enligt 
den förenklade nybyggnadskartan, upprättad 2021-03-31, har en byggnadsarea om 
37 m². Beslut om rivningslov för befintlig byggnad togs 2020-09-07, beslutsnummer 
2020-001083. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 52. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med erinran har inkommit. Ägare till fastigheten Högby-Sandby 11:17 skriver 2021-
09-28 att gällande detaljplan ska följas. Ägare till fastigheten Högby-Sandby 11:30
skriver att de inte motsätter sig byggnation på tomten, men vill att gällande detalj-
plan ska följas.
I skrivande stund har yttrandetiden inte gått ut. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-09-07 inkom 
sökanden med yttrande och vidhåller sin ansökan, främst med argumentet att det 
står en byggnad på platsen idag. 
Bygglov för komplementbyggnader med en större byggnadsarea än 25 m² har givits 
på andra fastigheter inom samma detaljplan.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §217 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
 Sammanställning, 2021-08-19 
Inkommande skrivelse, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 269 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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 

- byggnadsarean 54 m² mot gällande max 25 m² för komplementbyggnad,
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Marie-Helen 
Ståhl (S) yrkar bifall till att avslå bygglov för nybyggnad av gäststuga med 54 m² 
byggnadsarea.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar. 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-10-21 270 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 270 Dnr 2021/1097 BN 

BÖDA-TORP 16:8 Bygglov för fasadändring av affärshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå bygglov för fasadändring av affärshus. Ändringen ansökan avser består 
i att ändra fasadkulör från rött till svart. 
Enligt 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärde-
na på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad ha en god form- färg- och materialverkan. 
Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad vara varsam och ta hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag.  
Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla dessa krav. 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Avgift: 4 660 SEK. Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen 
i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det 
krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av affärshus. Ändringen ansökan avser 
består i att ändra fasadkulör från rött till svart. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 51. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-09-08 inkom 
sökanden med yttrande och anser att butiken inte är väl synlig från vägarna. Vidare 
påpekar de att fasaden är i stort behov av renovering och att flera butiker i samma 
koncern valt mörka kulörer vid renoveringar för att ge byggnaderna ett modernt ut-
seende och framhäva butikens logotype. Sökande vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-08 
Sammanställning, 2021-08-19 
Inkommande skrivelse, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
Fotografi, 2021-09-08 
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Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 
Byggnaden ligger centralt i Byxelkrok, väl synlig från både Byxelkroksvägen och 
Enerumsvägen. Färgsättningen har därför stor påverkan på intrycket av centrala 
Byxelkrok.  
Omkringliggande bebyggelse har varierad färgsättning, men domineras av ljusa 
samt röda kulörer. Att måla aktuell byggnad i en svart kulör skulle skapa en stor 
kontrastverkan mot omgivningen och avvika påtagligt från övrig bebyggelse.  
Ursprungsbyggnaden finns med på ortofotot från 1972-73, bygglov för tillbyggnad 
gavs 1980. Byggnaden har idag en röd träfasad och svart tak.  
Enligt 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärde-
na på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad ha en god form- färg- och materialverkan. 
Enligt 8 kap. 17 § PBL ska ändring av en byggnad vara varsam och ta hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag.  
Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla dessa krav. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S), Marcel van Luijn 
(M), Torbjörn Nilsson (SD) samt Peder Svensson (C) yrkar för att avslå bygglov för 
fasadändring av affärshus. Ändringen ansökan avser består i att ändra fasadkulör 
från rött till svart 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande med uppgift om hur man överklagar 
______________
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§ 271 Dnr 2021/1205 BN 

TRAKTORN 4 Bygglov för nybyggnad av drivmedlesanläggning för bio-
gas 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av bränslestation. 
Bränslestation i utkanten av industrimark är förenligt med planens syfte och har en 
begränsad omgivningspåverkan.  
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Upplysningar 
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren ansvar 
för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller be-
slut som meddelats med stöd av lagen. 
Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för pro-
jektet följs. 
- C-anmälan enligt miljöbalken
- Tillstånd för hantering av brandfarligvara.
Göran Engborg är anmäld som kontrollansvarig.
Tekniskt samråd ska genomföras. Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt 
samråd har hållits och startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tek-
niskt samråd. Byggherren ska kontakta plan- och byggenheten för bokning av tid för 
tekniskt samråd. 
Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 
- Förslag till kontrollplan
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vun-
nit laga kraft sker det på egen risk. 
Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
Inrikes Tidningar, även om det inte har fått laga kraft. Utnyttjas beslutet innan laga 
kraft sker det på egen risk. 
Beslutet vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del 
av beslutet  
Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige. 
I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler beslut eller 
besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, kommer detta 
att debiteras i efterhand. 
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Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning för biogas. 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 110. 
Det pågår arbete med att ta fram en ny detaljplan för Rosenforsområdet. Arbetet 
innebär översyn av befintligt industriområde samt en utvidgning av området sö-
derut. Detaljplanen avses att läggas ut för granskning under hösten. 
Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit.  
Ägarna till fastigheterna Havren 2, Havren 3, Havren 5, Rosenfors 14, Borgholm 
11:49 skriver samtliga i sitt yttrande att de är oroliga främst för ökad tung trafik och 
buller. De nämner även olust med en sådan anläggning intill bostäder, de anser an-
vändningssättet ej vara passande i närheten av bostadsbebyggelse. 
Inkomna yttranden har ej kommunicerats med sökanden. 
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslutsamt informerats om 
arbetsutskottets förslag på ändringar till ansökan som skulle göra den mer planenlig 
gällande infart/utfart. Sökande har haft möjlighet att till 2021-10-20 på sig att in-
komma med yttrande eller ändring till sin ansökan.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §218 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Situationsplan i pdf, 2021-10-20 
Foto, vägräcke, 2021-10-20 
Situationsplan, rangeringsritning, 2021-10-20 
Ansökan, 2021-09-08 
Följebrev, 2021-09-08 
Situationsplan i pdf, 2021-09-08 
Fasadritning, 2021-09-08 
Planritning, 2021-09-08 
Situationsplan i pdf, 2021-09-08 

Bedömning 
Bränslestation i utkanten av industrimark är förenligt med planens syfte och har en 
begränsad omgivningspåverkan.  
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till bygg-
lov. 
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges till ägarna till Havren 2, Havren 3, Havren 5, Rosenfors 14, Borg-
holm 11:49 samt de fastighetsägare som inkom med synpunkter i gemensam skri-
velse 2021-10-19  
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. 
______________
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§ 272 Dnr 2021/1125 BN 

TÖRNEBY 4:35 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå bygglov för nybyggnad av en gäststuga med 26,9 m² byggnadsarea. 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
Upplysningar 
Avgift: 6 990 SEK  Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, anta-
gen i kommunfullmäktige. I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där 
det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbets-
platsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en gäststuga 26,9 m². 
Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 67. 
Fastigheten är idag bebyggd med 290 m², tillsammans med sökt åtgärd skulle fas-
tigheten bli bebyggd med en yta om 316 m². Gällande detaljplan tillåter max 100 
m²/tomtplats och max en byggnad. Varje tomtplats ska vara minst 1000 m².  
Fastigheten Törneby 4:35 har en sådan storlek att den skulle kunna bestå av två 
tomtplatser med en byggrätt om 100 m² vardera. En normal byggrätt på fastigheten 
skulle då vara 200 m² om byggnadernas placering medger en uppdelning av fastig-
heten i två tomtplatser.  
Sökanden har kommunicerats förvaltningens förslag till beslut. 2021-09-28 inkom 
sökanden med yttrande. I yttrandet framförs att byggnaden ska ersätta en stuga 
uppförd på 1980-talet som har förstörts av brand samt att nämnden har beviljat 
bygglov för den byggnation som nu står på fastigheten medan den gamla gäststu-
gan fortfarande stod kvar. Sökande vidhåller sin ansökan. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §219 
Tjänsteskrivelse, 2021-09-30 
Sammanställning, 2021-08-24 
Situationsplan i pdf, 2021-08-24 
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-08-24 
Följebrev, 2021-08-24 
Yttrande, 2021-09-28 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende 
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- placering på mark som inte får bebyggas,
- byggnadsarean 197 m² mot gällande max 100 m²/tomtplats
- antal byggnader två stycken mot gällande max en styck/tomtplats

Den ansökta byggnaden placeras nu på den västra tomtplatsen som då kommer att 
innehålla två byggnader och ha byggnadsarea om 197 m², byggnaden placeras 
även helt på mark som inte får bebyggas. 
Att byggnaden ska ersätta en byggnad som skadats av brand förändrar inte be-
dömningen då möjligheten till ersättningsbyggnader inte längre finns kvar i plan- 
och bygglagstiftningen. 
Det sökanden framför att tidigare nämnd har medgivit dessa avvikelser påverkar in-
te heller denna bedömning. Beslutet som sökande hänvisar till är ett beslut som ta-
gits på delegation. 
Avvikelsen bedöms inte som en liten avvikelse. 
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL). 
En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och de ti-
digare avvikelser som godtagits. Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt för bygg-
lov enligt 9 kap 31 d § PBL.  
Åtgärden uppfyller inte kraven för tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap 33 § PBL. 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) samt Torbjörn Nils-
son (SD) yrkar för att avslå bygglov för nybyggnad av en gäststuga med 26,9 m² 
byggnadsarea. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet delges sökande med uppgift om hur man överklagar 
______________
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§ 273 Dnr 2021/1044 BN 

BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av camping-
plats, yttrande till Länsstyrelsen 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  vidhålla beslutad dispens med hänvisning till att campingverksamheten eta-
blerades redan under 1940-talet. (Fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik 
2018-04-04, sid 75.) 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att området har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, enligt tjänsteskrivelse 2021-
06-22.

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden fick in en ansökan om strandskyddsdispens 2020-12-
30. 2021-08-26 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja dispens från
strandskyddet.
2021-09-30 beslutar Länsstyrelsen att pröva nämndens beslut och ärendet remitte-
ras till Borgholms kommun för yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-11 
Beslut från Länsstyrelsen, 2021-10-05 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2021-08-26 § 204 MBN 
Fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik, KF 2018-06-18 §142 
Tjänsteutlåtande, Oskarshamn, 2021-06-22 

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

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) samt Stefan Berg-
man (FÖL) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut om att miljö- och bygg-
nadsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

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

Beslut skickas till 
Beslutet meddelas Länsstyrelsen, Kalmar 
______________
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§ 274 Dnr 2015/93 BN 

DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad 
av gäststuga. attefall 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att återförvisa ärendet för vidare handläggning för beslut vid nästa möte i no-

vember 

Ärendebeskrivning 
Det första beslutet i detta ärende fattades 2015-03-03 och avsåg startbesked för 
uppförande av en attefallsbyggnad, och är ett av de absolut första attefallsärende-
na som hanterades av nämnden.  

Ägarna av en intilliggande fastighet inkom med ett klagomål 2015-11-02 första 
gången. Och därefter har ärendet ”vandrat” fram och tillbaka mellan nämnden och 
överprövande myndigheter ett flertal gånger.  

Det stämmer som sökanden skriver att tiden för yttrande hade förlängts till den 30 
juni, och det står därmed fel i beslutet att de hade till den 11 juni på sig inkomma 
med yttrande. Felet i beslutet är säkerligen ett skrivfel då arbetutskottet samman-
trädde den 10 juni. Det är synd att det står fel men i realitet innebär det ingen skill-
nad då beslutet om föreläggande fattades först 2021-08-26, nästan två månader 
efter att yttrandet skulle vara inne. 

Sökanden skickade in en anmälan för uppförande av attefallsbyggnad den 1 juli. 
Ett nytt ärende skapades först men då ärendet var återförvisad för fortsatt hand-
läggning från överprövande instans så flyttades handlingarna över till ärendet med 
dnr 2015-000093 istället för att ses som ett nytt ärende. Sökanden förelades att in-
komma med kompletteringar den 13 juli och de nya handlingarna inkom dagen 
därpå. Reviderade fasadritningar inkom den 18 augusti där justeringar för taket 
gjorts. Startbesked beviljades 2021-09-01. 

Sökanden skriver genom sitt ombud att ingen vet om även det nya startbesked 
kommer att överklagas, att det inte finns något sistadatum för att överklaga ett så-
dant beslut. Det stämmer och är det problematiska med attefallsbyggnader att de 
aldrig vinner laga kraft innan byggnadsarbetena påbörjas. Hade byggnaden kunnat 
hanteras med ett bygglov så skulle fastighetsägaren kunna vara säker på att bygg-
naden hade vunnit laga kraft innan byggnaden flyttas. Nu är det först när byggna-
den är flyttad eller då byggnadsarbetena påbörjas som grannar får kännedom om 
det pågående/avslutade byggnadsarbetena har ifrån den dagen tre veckor på sig 
att reagera. Djupvik är ett utpräglat fritidshusområde och det kan dröja månader ef-
ter uppförande eller flytt av en byggnad innan grannar märker vad som skett. Lag-
stiftningen räcker dessvärre inte till för att säkerställa attefallsbyggnader.  
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2020-06-20 beslutade Mark- och miljööverdomstolen avslå överklagandet och 
ärendet återförvisades till nämnden för handläggning. 

Klaganden har därefter kontaktat förvaltningen dels under hösten 2020 och även 
under våren 2021 och undrat vad som händer i ärendet. 2015-11-02 inkom de med 
sitt första överklagande gällande byggnaden och för mer än ett år sedan fick de rätt 
hos MÖD.  Men snart sex år efter deras inledande klagomål så står byggnaden 
fortfarande kvar. Sökanden har redan haft ett år på sig att inkomma med komplet-
teringar och planera en flytt av byggnaden, och nämnden har haft lika lång tid på 
sig att agera.    

Enligt det nya startbesked så får byggnadsarbetena påbörjas från och med 2020-
09-01 och startbesked upphör att gälla 2022-09-01. Om byggnadsarbetena inte har
avslutats inom tiden måste en ny anmälan göras av byggherren. I ett startbesked
går det inte att kräva att arbetena ska utföras inom tiden

Ett föreläggande om rivning behövs för att säkerställa att byggnadsarbetena utförs. 
Eventuellt skulle det vara tydligare om föreläggande hade fattats i ett nytt ärende 
med ett diarienummer som hade börjat med år 2021, samtidigt så är det ju en di-
rekt konsekvens av att byggnaden som står på fastigheten nu saknar startbesked 
med den nuvarande placering och att Mark- och miljööverdomstolen avslog över-
klagandet. Eftersom att föreläggandet och de reviderade ritningar som krävts in för 
ett nytt startbesked hanterats i samma ärende behöver nämnden möjligtvis ta del 
av samtliga inkomna handlingar ifrån sökanden från och med 2021-05-28. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-20 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till byggenheten 
______________
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§ 275 Dnr 2021/1314 BN 

BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitskt program, remiss 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att yttra sig till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

att det ändras i det kultur- och fritidspolitiska programmet sidan 4 under avsnittet 
”Borgholm vill..” tar bort ordet ”hög” i meningen: …”verka för att hålla arkitek-
tonisk kvalitet vid bevarande och byggande 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har fått i uppdrag av kommunfullmäkti-
ge att arbeta fram förslag på ett kultur- och fritidspolitiskt program för Borgholms 
kommun 2022-2024. 

Syftet med programmet är att formulera en gemensam vilja kring våra kultur- och 
fritidsfrågor, ta tillvara de resurser som finns i kommunen samt skapa en bered-
skap för framtiden och stimulera till utveckling. 

Nämnderna som vill har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna 
ska lämnas senast den 1 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-10-07 §220 
Följebrev, 2021-10-04 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024, 2021-10-04 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Mötets eniga beslut om att det ändras i det kultur- och fritidspolitiska programmet si-
dan 4 under avsnittet ”Borgholm vill..” tar bort ordet ”hög” i meningen: …”verka för 
att hålla arkitek-tonisk kvalitet vid bevarande och byggande. 

Yrkande 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
______________
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§ 276 Dnr - BN 

BN 2021/ Övriga frågor och information 

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

Dagens sammanträde 
 Förvaltningen informerar om att cheferna har gått utbildning i barnkonventionen,

barnkonsekvensanalys. Denna konvention måste in i nämndens målarbete men
behöver inte finnas med i alla nämndens beslut och protokoll.

 Ordförande och bygglovchefen informerar om att det inkommer väldigt många
klagomål. Om allt möjligt, högt och lågt. Hanteringen av klagomål tar mycket tid i
anspråk och påverkar tjänstepersoner och ledamöter. Det tar mycket tid i an-
språk och på sikt kan det påverka även handläggningen av inkomna ärenden.

______________

90


	Protokoll förstasida
	Godkännande av kallelse och dagordning
	Beslut MBN 2021-10-21
Godkännande av kallelse och dagordning

	Val av justeringsdatum och justeringsperson
	Beslut MBN 2021-10-21
Val av justeringsdataum och justeringsperson

	Anmälan om jäv
	Beslut MBN 2021-10-21
Anmälan om jäv

	BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning september, information
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning september, information
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	BN 2021/72 Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 2020/202, information
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/72 Statistik, miljö- och byggnadsnämnden, jämförelse 2020/202, information

	Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande
	Beslut MBN 2021-10-21
Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden, meddelande

	Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 
	Beslut MBN 2021-10-21
Redovisning av delegationsbeslut, redovisning 

	BN 2021/73 Detaljplanearbete, planprio, information
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/73 Detaljplanearbete, planprio, information

	GIS-strategi för Borgholms kommun 
	Beslut MBN 2021-10-21
GIS-strategi för Borgholms kommun 
	Sida 1
	Sida 2


	PBL-taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021 och 2022
	Beslut MBN 2021-10-21
PBL-taxa miljö- och byggnadsnämnden 2021 och 2022
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/1193 Nya taxebestämmelser och reviderad timtaxa för livsmedelskontroll, 2022 
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/1193 Nya taxebestämmelser och reviderad timtaxa för livsmedelskontroll, 2022 
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/1227 Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken för år 2022 
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/1227 Timtaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken för år 2022 
	Sida 1
	Sida 2


	 BORGHOLM 11:1 Planbesked för campingplats 
	Beslut MBN 2021-10-21
 BORGHOLM 11:1 Planbesked för campingplats 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	DÖDEVI 8:23 Planbesked för enbostadshus
	Beslut MBN 2021-10-21
DÖDEVI 8:23 Planbesked för enbostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BORGEHAGE 1:73 Planbesked för bostäder
	Beslut MBN 2021-10-21
BORGEHAGE 1:73 Planbesked för bostäder
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Borgehage Skriftlig reservation Torbjörn Nilsson

	SÖDRA MUNKETORP 1:32 Planbesked för fritidsbostäder
	Beslut MBN 2021-10-21
SÖDRA MUNKETORP 1:32 Planbesked för fritidsbostäder
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	KOLSTAD 10:46 Planbesked för fyra (4) tomter
	Beslut MBN 2021-10-21
KOLSTAD 10:46 Planbesked för fyra (4) tomter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	BORGEHAGE 1:55 Planbesked för bostadshus
	Beslut MBN 2021-10-21
BORGEHAGE 1:55 Planbesked för bostadshus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Borgehage Skriftlig reservation Torbjörn Nilsson

	HÖGBY-SANDBY 12:3 Planbesked för 24 stycken nya bostadsfastigheter
	Beslut MBN 2021-10-21
HÖGBY-SANDBY 12:3 Planbesked för 24 stycken nya bostadsfastigheter
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	NYBY 7:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus fritidsboende 
	Beslut MBN 2021-10-21
NYBY 7:4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus fritidsboende 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus. Yttrande till MMD 
	Beslut MBN 2021-10-21
BN S2018/667 NORRBÖDA 4:10, Förhandsbesked för nybyggnad av fem bostadshus. Yttrande till MMD 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	MELÖSA 7:3 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus permanentboende
	Beslut MBN 2021-10-21
MELÖSA 7:3 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus permanentboende
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 
	Beslut MBN 2021-10-21 
XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 
	Sida 1
	Sida 2


	XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad
	Beslut MBN 2021-10-21 
XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad
	Sida 1
	Sida 2


	XXÅtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 
	Beslut MBN 2021-10-21 
XX Åtgärder utförda utan anmälan, Installation eldstad 
	Sida 1
	Sida 2


	XX Åtgärder utförda utan lov, nybyggnad av altan, utebar, plank, samt rivning av 3 förrådsbyggnader och tunneltak
	Beslut MBN 2021-10-21 XX Åtgärder utförda utan lov, nybyggnad av altan, utebar, plank, samt rivning av 3 förrådsbyggnader och tunneltak
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	HÖGBY-SANDBY 11:24 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 
	Beslut MBN 2021-10-21
HÖGBY-SANDBY 11:24 Bygglov för nybyggnad av gäststuga 
	Sida 1
	Sida 2


	BÖDA-TORP 16:8 Bygglov för fasadändring av affärshus
	Beslut MBN 2021-10-21
BÖDA-TORP 16:8 Bygglov för fasadändring av affärshus
	Sida 1
	Sida 2


	TRAKTORN 4 Bygglov för nybyggnad av drivmedlesanläggning för biogas
	Beslut MBN 2021-10-21
TRAKTORN 4 Bygglov för nybyggnad av drivmedlesanläggning för biogas
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	TÖRNEBY 4:35 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
	Beslut MBN 2021-10-21
TÖRNEBY 4:35 Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
	Sida 1
	Sida 2


	BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av campingplats, yttrande till Länsstyrelsen 
	Beslut MBN 2021-10-21
BORGHOLM 11:1 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av campingplats, yttrande till Länsstyrelsen 

	DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av gäststuga. attefall 
	Beslut MBN 2021-10-21
DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för nybyggnad av gäststuga. attefall 
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitskt program, remiss
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/1314 Kultur- och fritidspolitskt program, remiss

	BN 2021/ Övriga frågor och information
	Beslut MBN 2021-10-21
BN 2021/ Övriga frågor och information




