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 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-11 222   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 222 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser att kallelsen har gått ut i 

vederbörande ordning och godkänner den. 

Dagens sammanträde 
Ordförande finner att nämnden anser att kallelse har gått ut i vederbörande ordning 
och godkänner den. 

Till dagens möte anmäler ordförande ett ärende under ” övrig information och frågor” 
gällande Böda-Torp 9:9. 

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

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-11 223   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 223 Dnr - BN 
 
Val av justeringsdatum och justeringsperson 

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

ersättare väljs Tomas Zander (C). 

att miljö- och byggnadsnämndens protokoll justeras måndagen den 15/11 kl 
13:00. 

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

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

UTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-11 224   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 224 Dnr - BN 
 
Anmälan om jäv 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 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 
Ordförande konstaterar att ingen anmäler jäv till dagens sammanträde. 

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

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 225 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 225 Dnr 2021/1077 BN 

ÄPPLERUM 5:25 Ansökan adressättning,  nytt gatu- och områdesnamn. 
Beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att godkänna Slånbärsstigen som nytt gatunamn i Räpplinge 
att godkänna Västra Kyrkhorvan som nytt områdesnamn i Räpplinge 

Ärendebeskrivning 
Nya fastigheter och en mindre lokalgata har bildats i Räpplinge ca 300 m sydväst 
om kyrkan. Den nya lokalgatan utgår från Grebyvägen och ska serva fem stycken 
fastigheter, Äpplerum 5:46, 5:47, 5:48, 5:51 och 5:52. Vägen är belägen på kommu-
nal mark. 

Förslag på nya gatunamn har lämnats in till nämnden vilka är: 

Birgit Danielssons gata, förslag från Räpplinge hembygdsförening. 

Slånbärsstigen, förslag från samfälligheten och fastighetsägare. 

Förslag på nytt områdesnamn är Västra Kyrkhorvan, förslag från Räpplinge hem-
bygdsförening. Namnet har lokal anknytning och kommer att ingå i fastighetskartan 
som topologi. 

Fastighetsägarna ingår i en samfällighet och har beretts tillfälle att yttra sig över för-
slagen. Samfällighetens medlemmar är överens om att vägen ska heta Slånbärsti-
gen istället för gatan eftersom den ligger norr om Enbärsstigen som också utgår från 
Grebyvägen. 

Birgit Danielsson levde mellan 1919-2011, och var starkt engagerad i flera förening-
ar i Räpplinge och arbetade mycket ideellt. Hon var även aktiv inom kommunpoliti-
ken och drev egna verksamheter bl.a. inom catering. Tack vare hennes engage-
mang finns Räpplingegården kvar i bygden, som är föreningsägd och tillgänglig som 
samlingslokal. Den nya gatan gränsar till Räpplingegården (Äpplerum 5:16). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-22 
Yttrande, 2021-10-04 
Yttrande, 2021-10-04 
Inkommande skrivelse, 2021-09-06 
Inkommande skrivelse, 2021-08-16 
Meddelanden, 2021-10-11 
Meddelanden, 2021-10-12 
Meddelanden, 2021-10-13 
Yttrande, 2021-10-21. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 225 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att Slånbärsstigen är det 
namn som passar bäst in i området då närliggande gator har namn som kommer 
från växtriket, t.ex Vallmovägen, Cikoriavägen, samt Enbärsstigen som också utgår 
från Grebyvägen likt berörd gata. Utöver detta så önskar samfälligheten och berör-
da fastighetsägare att gatunamnet blir Slånbärsstigen och då det är dessa som 
kommer få namnet som sin adress så väljer arbetsutskottet att godkänna det. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Marcel van Luijn yrkar bifall till att godkänna Slånbärsstigen som nytt gatunamn i 
Räpplinge och att godkänna Västra Kyrkhorvan som nytt områdesnamn i Räpplinge. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till berörda fastighetsägare för Äpplerum 5:46, Äpplerum 5:47, 
Äpplerum 5:48, Äpplerum 5:51 och Äpplerum 5:52 

Beslutet skickas till Räpplinge hembygdsförening, ordförande XX. för kännedom 

Beslutet skickas till Post Nord, Borgholm för kännedom 

Beslutet skickas till Borgholm Energi AB för kännedom 

______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 226 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 226 Dnr 2021/1303 BN 

HÖGSRUM 2:34 nya gatunamn. Beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  anta namnet Axels gata på ny lokalgata i Rönnerum. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna till ny lokalgata på Högsrum 2:34 skifte 4, har lämnat in förslag till 
nytt gatunamn till nyligen avstyckade tomter. Förslag till namn är, Axels gata eller 
Axel Janssons gata. Axels gata är huvudförslaget. Axel Jansson var far till berörda 
fastighetsägare. 

Övriga berörda av det nya gatunamnet har tillfrågats och godkänner förslaget. 

De två befintliga bebyggda fastigheterna som ansluter till den nya lokalgatan har 
idag adress efter Rönnerumsvägen. Högsrum 2:39 har idag utfart mot Rönnerums-
vägen och behöver inte byta adress. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Ansökan, 2021-09-29 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och konstaterar att det 
finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till berörda fastighetsägare Högsrum 2:34 skifte 4, Högsrum 2:42 
skifte 1, Högsrum 2:43 skifte 1 

Beslutet skickas till Post Nord, Borgholm för kännedom 

Beslutet skickas till Borgholm Energi AB för kännedom 

______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 227 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 227 Dnr 2021/1395 BN 

BÖDA-TORP 12:2 Ansökan adressättning, nytt gatunamn. Beslut 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  anta namnet Gräshoppsvägen på ny lokalgata i Byxelkrok. 

Ärendebeskrivning 
På begäran från Byggenheten kom en ansökan in om ett nytt gatunamn till nämnden 
den 22 oktober 2021. Lokalgatan ska serva fem nya fastigheter med infart från 
Kärslundsgatan. Fastigheten Böda-Torp 12:2 kommer att avstyckas, och har idag 
fått en adress för leveranser till Kärrslundsgatan 47. Förslag på nytt namn är Gräs-
hoppsvägen eftersom fastigheterna ändrades efter den skärrande gräshoppan. Den 
skärrande gräshoppan är starkt hotad enligt rödlistan. Nordeuropas enda förekomst 
av denna art är begränsad till nordligaste Öland. Den nya lokalgatan går söderut 
från Kärrslundsgatan väster om Tokenäskanalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26 
Ansökan, 2021-10-22 
Bilaga, karta, 2021-10-25 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och konstaterar att det 
finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till berörda fastighetsägare (Böda-Torp 12:2) 
Beslutet skickas till Post Nord, Borgholm för kännedom. 
Beslutet skickas till Borgholm Energi AB för kännedom 

______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 228 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 228 Dnr 2021/73 BN 

BN 2021/73 Mötesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att fastställa redovisat förslag till sammanträdesdagar för miljö- och byggnads-

nämnden 2022. 

Ärendebeskrivning 
Varje år beslutas sammanträdesdagarna och som förslag på stoppdagar för inläm-
ning av handlingar, sammanträdesdagar samt justeringsdatum för 2022 redovisas 
enligt nedan.  

Stoppdatum 

(inlämning av handlingar) 

Nämnd Nämndsdatum Justeringsda-
tum 

2022-01-04 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-01-12 2022-01-17 

2022-01-18 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-01-26 2022-01-31 

2022-01-31 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-02-09 2022-02-14 

2022-02-14 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-02-23 2022-02-28 

2022-02-28 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-03-09 2022-03-14 

2022-03-14 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-03-23 2022-03-28 

2022-03-28 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-04-06 2022-04-11 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 228 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2022-04-11 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-04-20 2022-04-25 

2022-04-25 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-05-04 2022-05-09 

2022-05-09 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-05-18 2022-05-23 

2022-05-23 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-06-01 2022-06-07 

2022-06-07 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-06-15 2022-06-20 

Extra MBN Au (om 
det finns några 
ärenden)2022-07-22 

Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-07-26 2022-07-28 

2022-08-01 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-08-10 2022-08-15 

2022-08-15 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-08-25 2022-08-29 

2022-08-29 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-09-07 2022-09-12 

2022-09-12 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-09-21 2022-09-26 

2022-09-30 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-10-12 2022-10-17 

2022-10-17 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-10-26 2022-10-31 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 228 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

2022-10-31 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-11-09 2022-11-14 

2022-11-14 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-11-23 2022-11-28 

2022-11-28 Miljö- och bygg-
nadsnämndens 
arbetsutskott 

2022-12-07 2022-12-12 

2022-12-12 Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

2022-12-21 2022-12-27 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Dagens sammanträde 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 229 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 229 Dnr 2021/178 BN 

BN 2021/178 Taxa 2022 gällande serveringstillstånd, tobak, folköl samt 
läkemedel 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att lämna taxan för 2022 gällande serveringstillstånd, tobak, folköl samt läkeme-

del oförändrad. 

Ärendebeskrivning 
Det sker återkommande en årlig översyn av taxan gällande serveringstillstånd, to-
bak, folköl samt läkemedel. Vid granskning av den nuvarande taxan föreslår för-
valtningen att den lämnas oförändrad. Detta har dels till skäl för att kommunen har 
efterhandsbebitering i dessa ärenden. Under 2021 var det dessutom fortfarande en 
pandemi och det är därmed svårt att se vilka konsekvenser det ger framåt. Efter 
samtal med närliggande kommuner ligger detta i linje med vad som föreslås även 
där. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-25 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och konstaterar att det 
finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 230 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 230 Dnr 2017/80 BN 

BORGHOLM 8:63 Detaljplan ny, Rosenfors, beslut om samråd 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd  

 Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors som medger mer plats för 
verksamheter. 

Syftet med detaljplanen är att utvidga det befintliga verksamhetsområdet som idag 
innehåller bland annat bilverkstad, lager- och tryckeriverksamhet. Området plan-
läggs för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. För den del av områ-
det som idag består av övernattningsstugor samt ställplats planenliggörs denna ut-
veckling med användningsbestämmelser Tillfällig vistelse samt Besöksanläggning. 

Idag finns det en gällande detaljplan för det befintliga verksamhetsområdet som 
medger användningen småindustriändamål. 

En undersökning av detaljplanens miljöpåverkan har upprättats där bedömningen är 
att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande miljöpåverkan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-03-26 § 66 att godkänna detaljplanen 
för samråd.  

Detaljplanen var ute på samråd 2020-04-01 – 2020-04-24 och handläggs med ett 
utökat förfarande. 

Samtliga synpunkter samt föreslagna ändringar inför samråd redovisas i samråds-
redogörelsen.  

Detaljplanen presenterades för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-
11-11. Efter dialog under mötet beslutades det att en mindre justering ska genomfö-
ras i planen. Justeringen innebär att användningsbestämmelse J2- Upplag och
bränslepumpar ska anges i södra delen av planområdet tillsammans med använ-
dingen Verksamheter, Z.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Plankarta, 2021-11-11 
Planbeskrivning, 2021-11-11 
Samrådsredogörelse, 2021-11-11 
Bilaga PM Buller Rosenfors, 2021-08-30 
Bilaga PM Trafikflöden Rosenfors, 2021-08-20 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 230 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-09-15 
Bilaga PM Dagvatten Rosenfors, 2020-02-27 
Bilaga Arkeologisk förundersökning, 2019-08-13 

Bedömning 
Idag finns det en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i 
närheten av Borgholm stad. Borgholms kommun präglas framförallt av småföreta-
gande och dessa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin 
verksamhet. 

Planområdet är utpekad i den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
(2019) som utredningsområde för verksamheter och handel. Den del av detaljplanen 
som medger verksamheter stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen. 
Den del av planområdet som utgörs av ställplats samt övernattningsstugor planen-
liggörs med bestämmelse tillfällig vistelse samt besöksanläggning. Denna utveckling 
har stöd av den fördjupade översiktsplanens intentioner att tillgängliggöra och ut-
veckla Vasahuset som ett kulturcentrum. 

Lagstöd 

PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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

Yrkande 
Marcel van Luijn (M) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till att god-
känna detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 231 Dnr 2021/1267 BN 

NORRBÖDA 6:5 Planbesked för enbostadshus, beslut om uppdrag 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja positivt planbesked och ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detalj-

plan 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900). 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap 2§ 
PBL (SFS 2010:900).  

Ärendebeskrivning 
Ansökan inkom 2021-09-22 och avser två markytor inom fastigheten Norrböda 6:5, 
en del i den södra delen och en i den norra delen.  

Områden för ianspråktagande är bevuxet med gräs och skog, i den norra delen tall 
med inslag av löv samt i den sydvästra delen ädellöv som hassel, ek, alm samt in-
slag av tall. Längs Norrbödagatan finns en allé med grova ekar. Även inom skogs-
området finns värdefulla träd, flera av ekarna kan vara så gamla som upp till 400-
500 år. Flera av ekarna är solbelysta och har även grov bark som gynnar många ar-
ter. Det finns även en del större tallar med grov bark i planens nordöstra del där ny 
bebyggelse föreslås. Genom området går också en kanal/vattendrag.  

Fastigheten är idag planlagd för fristående bebyggelse för bostadsändamål i en vå-
ning inom utpekade platser och i övrigt är marken planlagd för park eller plantering. 

Syftet med ansökan är att möjliggöra för sju nya fastigheter för enbostadshus, fem 
inom den södra delen av fastigheten och två i den norra delen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-07 

Ansökan med situationsplan och följebrev 2021-09-22 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2021-10-28 

Bedömning 
Fastigheten  
Norrböda 6:5 ligger på norra Ölands östra sida, med närhet till södra delen av Bö-
dabukten. Södra delen av marken i ansökan ligger utmed norra sidan av Norrböda-
gatan strax väster om gatan Skogsgläntan som utgör den huvudsakliga infartsgatan 
till befintliga bostäder på fastigheten. Den norra marken som avses i ansökan ligger 
drygt 250 norr om den södra markytan. Områdena ligger ca 250 meter väster om 
väg 136.  
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Inom Norrböda 6:5 finns idag ca ett 20-tal avstyckade fastigheter som till stora delar 
redan är bebyggda med fritidshus eller utbyggda fritidshus. Marken runtomkring ut-
görs mestadels av gräs- och skogsmark.  

Gällande planer 
Hela fastigheten omfattas av en detaljplan från 1965, 08-BÖD-1051 (aktnr 85). De-
taljplanen medger fristående bebyggelse för bostadsändamål i en våning inom utpe-
kade platser och i övrigt är marken planlagd för park eller plantering.  

I den kommuntäckande översiktsplanen från 2002 behandlas inte området på ett 
tydligt sätt. Den sammanfattande informationen om Böda socken är att kommunen 
inte har för avsikt att ändra den nuvarande mark- och vattenanvändningen, att bo-
stadstomter inom detaljplan finns både i Böda och Byxelkrok samt att det generellt 
anges att ny bebyggelse så långt som möjligt ska anpassas till den befintliga miljön 
på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning. 

Fastigheten omfattas inte av någon fördjupad översiktsplan 

Markområdet och förutsättningar 
Aktuellt område för ny byggnation består till stor del av gräsmark, tallskog samt ek-
miljöer med grova ekar (flera är mycket grova, runt en meter i diameter). Skogsom-
rådena kan fungera som spridningskorridor för naturaområdenas arter. I aktuellt om-
råde finns flera grova ekar som beräknas vara mellan 400-500 år gamla. Ekarna kan 
på sikt utgöra habitat åt bland annat läderbaggen och i dagsläge habitat åt bland 
andra ekoxe. Flera ekar är solbelysta med grov bark. Söder om planområdet går 
Norrbödagatan som kantas av en allé med grova ekar. Grävning och schaktning för 
grundläggning av ny bebyggelse intill ekarna kan skada trädens rötter och i förläng-
ningen träden. Om värdefulla ekar tas ner eller försvinner kan det i förlängningen 
påverka natura 2000- arter negativt. Positiva effekter av planläggning är att grova 
träd kan skyddas genom att det krävs tillstånd för att ta ner dem.  

Två av de föreslagna tomterna i sydväst som föreslås inom skogsområdet bör un-
dantas i planarbetet eftersom grävning påverkar grova ekar och att bebyggelse intill 
en större kanal inte är lämpligt. Flera kanaler/vattendrag är tidvis torra under som-
mar och tidig höst men fylls på under vinter och vår och har värde för växt- och djur-
liv. Ny bebyggelse bör inte tillåtas på åtminstone 25-30 meter från kanalen/vatten-
draget. 

Det råder osäkerhet i bedömningen om påverkan på kulturvärden, därför krävs det 
en inventering av värdefulla objekt som träd. Planen bör även ta hänsyn till karak-
tärsdrag som stenmurar, rösen och kanal/vattendrag. 

För att kunna veta vilka värden som förekommer inom området krävs en naturvär-
desinventering på detaljnivå enligt standard av sakkunnig över fåglar, insekter (skal-
baggar), orm och växter. Även skyddsvärda träd ska inventeras utifrån metodik för 
klassificering av skyddsvärda träd. Inventeringarna ska mynna i ett förslag på sprid-
ningssamband, fortplantingsområden, vilo- och övervintringsområden. Inventeringar 
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och analyser ska ligga till grund för områdets förutsättningar för ny bebyggelse och 
ny infrastruktur. 

Träd kan utsättas för stora påfrestningar i samband med byggnation eller grävning. 
Planen ska beskriva hur grävning och schaktning kan ske utan att befintliga skydds-
värda träd och dess rötter tar skada. Skyddszoner ska hållas och ingå i planbeskriv-
ningen till de träd som efter inventering bedöms som bevarandevärda, t.ex. ekallén 
längs Norrbödagatan. Skyddszoner definieras där trädets stamomkrets (mäts i 
brösthöjd) multiplicerat med 15 m ut från trädets stam. Bevarandevärda träd ska 
skyddas i planen från nedtagning genom att det krävs marklov för att ta ner träd av 
en viss storlek. 

Att behålla och ta hänsyn till kanalen är en åtgärd som kan mildra påverkan från ny 
bebyggelse och inte försämra ytvattnets status. Befintliga trädzoner bör behållas 
längs vattendraget samt att dagvatten kan ledas dit. Kanalen bör utformas för att 
fördröja dagvatten. Det finns även en större lågpunkt i planområdets västra del som 
även kan undersökas för fördröjning. Lämplighet för detta behöver undersökas i en 
dagvattenutredning för området. Det finns inget verksamhetsområde för dagvatten i 
området. Dagvattenfrågan måste lösas genom lokalt omhändertagande av dagvat-
ten (LOD) och samtidigt får inte MKN-grundvatten försämras. Dagvattenutredning 
med analys av påverkan på MKN-grundvatten kemisk och ekologisk status krävs. 

En preliminär bedömning är att planen inte innebär betydande miljöpåverkan om 
planen regleras efter bedömda naturvärden och möjlighet till lokalt omhändertagan-
de av dagvatten. 

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. 

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 
Planansökan avser ett möjliggörande av sju nya bostadsfastigheter. Det är tveksamt 
om det i detta finns en god balans mellan det enskilda intresset och det allmänna in-
tresset speciellt då två av fastigheterna som finns inritade i det underlag tillhörande 
ansökan bör utgå då de bedöms påverka naturvärden i området negativt. I detta fall 
finns det dock ett större sammanhang att inkludera ansökan i då det nyligen beslu-
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tades om ett positivt planbesked för fastigheten Norrböda 3:22 som ligger strax sö-
der om Norrböda 6:5. Till detta finns också ett positivt planbesked för angränsande 
fastighet Kyrketorp 6:1 från 2018. Sammantaget utgör dessa fastigheter ett så pass 
stort utredningsområde att det bedöms som värt att studera vidare i en detaljplan.  

Område är dock långt ifrån fritt från komplexitet. Området bedöms innehålla höga 
naturvärden i form av insekter, kräldjur och fåglar samt ett äldre trädbestånd och ett 
mindre vattendrag. För att verkligen säkerställa markens lämplighet för ny bebyg-
gelse måste det i den kommande detaljplaneutredningen utföras dagvattenutredning 
med analys av påverkan på MKN-grundvatten kemisk och ekologisk status, natur-
värdesinventering, säkerställas att det finns skyddsavstånd till vattendrag, att värde-
fulla träd skyddas i plan från fällning och att deras rötter inte påverkas under ett 
eventuellt anläggandeskede. Hänsyn ska också tas till karaktärsgivande inslag i mil-
jön som t.ex. stenmurar och rösen tillsammans med infrastruktur och arkitektoniska 
värden som måste vara tillräckliga och av god kvalitet för att skapa förutsättningar 
för ett utvecklande av området.  

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

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 232 Dnr 2021/739 BN 

HÖRLÖSA 4:9 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus perma-
nentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö och byggnadsnämnden 
att  meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med följan-

de krav: 

- byggnader ska placeras enligt situationsplan 2021-05-20

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

- samråd ska ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap.6§ miljöbalken vid eventuell
avverkning av särskilt skyddsvärda träd som ask och/eller ek.

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på den norra delen av 
fastigheten Hörlösa 4:9. 

Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som an-
sökan avser ligger i anslutning till Lövängsvägen. Området karakteriseras av bybild-
ning med låg bebyggelse.  

I anslutning till den föreslagna tillfartsvägen till tomtplatsen finns möjlighet att ansluta 
till kommunalt vatten. 

Befintlig avloppsanläggning finns på tomtens sydvästra del, som har ett tillstånd från 
2009 och som anlades i september 2011. I denna prövning av enskilt avlopp av-
handlades även en planerad, ytterligare byggnad och avloppstillståndet gäller såle-
des för motsvarande två hushåll, varav endast ett har varit anslutet. 

Miljöenheten har bedömt att det går att ansluta ytterligare en byggnad till befintlig in-
filtrationsbädd. Innan anslutning görs behöver åtgärden anmälas till Miljö-och bygg-
nadsnämnden. 

I närområdet till fastigheten finns noterat rovfågel som bla. tornuggla och fjällvråk. 

Om särskilt skyddsvärda träd som ask eller ek ska tas ner i samband med ny be-
byggelse ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6§ miljöbalken. 

Den föreslagna tomtplatsen för uppförande av ny byggnad ligger i anslutning till be-
fintlig bebyggelse. 

Området omfattas av länsstyrelsens kulturprogram och riksintresse för kulturmiljön 
enligt 3 kap. miljöbalken samt riksintresse för obruten kust och rörligt friluftsliv enligt 
4 kap. miljöbalken. 

20



Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 232 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga yttranden 
med synpunkter har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-04 
Situationsplan, 2021-05-20 

Bedömning 
Lagstöd 

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

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

detaljplan, om åtgärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser,

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

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

Motivering 
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta finns i 
översiktsplanen. Kraven enligt 2 kap PBL samt hushållningsbestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken (MB) bedöms uppfyllda.  
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklaras att den sökta åtgärden kan 
tillåtas. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar bifall till att bevilja positivt förhandsbesked med ändringarna 
att utformningskrav för byggnadshöjd och takvinkel tas bort. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 233 Dnr 2021/1083 BN 

BN 2021/1083 RANSTAD 5:8 Förhandsbesked tillbyggnad av affärshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  meddela negativt förhandsbesked för tillbyggnad av affärshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av affärshus. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 308. 

- Åtgärden strider mot plan avseende mark som inte får bebyggas (parkering).

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

Ägare till fastigheten Ranstad 5:30 skriver i sitt yttrande att utskickat material inte är 
tillräckligt för att göra en bedömning av åtgärdens omgivningspåverkan. Vidare ut-
rycks missnöje med befintlig verksamhet avseende buller och sophantering. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har i yttrande 
2021-10-17 skrivit att tillbyggnaden ska användas som komplement till befintlig för-
säljningsyta och kommer anslutas till befintlig butikslokal.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-25 
Sammanställning, ansökan, 2021-08-17 
Karta, 2021-08-17 
Fasadritning, 2021-09-01 
Meddelanden, 2021-10-17 
Remissvar, 2021-09-23 

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. 

Den ansökta åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

Motivering 
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 308 vilken antogs 2009-09-28. Genomförande-
tiden för planen är fem år.  

Sökt åtgärd är placerad på mark som i detaljplanen är betecknad parkering. 
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En annan användning än vad som är angivet i detaljplanen är oftast inte en liten av-
vikelse. Om den lovsökta åtgärden exempelvis är för ett allmännyttigt ändamål kan 
det dock i vissa fall vara en liten avvikelse även om åtgärden avviker från den an-
vändning som är tillåten på platsen. (Liten avvikelse - användning - PBL kunskaps-
banken - Boverket hämtad 2021-10-25) 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet och konstaterar att det 
finns ett förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå miljö- och bygg-
nadsnämnden att meddela negativt planbesked till liggande förslag med hänvisning 
till utbyggnadens närhet till tomtgräns och byggnad som finns på grannfastigheten. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott uppmanar den sökande att skicka in 
kompletterande handlingar innan miljö- och byggnadsnämndens sammanträde där 
utbyggnaden flyttas från tomtgräns. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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§ 234 Dnr 2021/1312 BN 

HORN 1:171 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage med 52 m² byggnadsa-

rea. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Området som 
ansökan avser ligger ca 400 m sydost om Horns kustväg. Området karakteriseras 
av öppen betesmark. 

Åtgärden är placerad 13,5 m från huvudbyggnad. Mellan huvudbyggnaden och ga-
raget ansökan avser går en stenmur. Området öster om denna mur är idag obe-
byggd betesmark.  

Området ligger inom vattenskyddsområde Löttorp-Hornsjön, tertiär zon. 

Området ligger inom riksintresse för naturvården, Hornsjöområdet och kuststräc-
kan Byrum-Byxelkrok. Området omfattas även av de generella riksintressena som 
gäller för hela Öland, obruten kust och rörligt friluftsliv. 

Det finns en rödlistad art (lungrot) inventerad i området. 

Den placering av garaget som ansökan avser ligger på gränsen till ett område som 
ingår i länets natur- och kulturvårdsplan, Horns kungsgård. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandeti-
den går ut 2021-11-17. Inga negativa yttranden har inkommit till dagens möte. 

Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har 
inkommit med yttrande 2021-10-19 där de skriver de efter den avstyckning som 
gjordes 2008 inte längre har tillgång till de ekonomibyggnader som tillhört gården. 
De menar att de är i behov av ett garage för att kunna förvara de maskiner som 
behövs för att underhålla markerna. Vidare skriver de att de undersökt olika place-
ringar av garaget och kommit fram till att ansökt placering är den som fungerar bäst 
året om. Bifogat till yttrandet finns fotografier där garagets tänkta placering är mar-
kerad med pinnar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Fasad och planritning, 2021-10-04 
Situationsplan, 2021-10-04 
Ansökan, 2021-10-04 
Yttrande, 2021-10-19. 
Fotografi 1 & 2, 2021-10-20 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 234 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fotografi 3 & 4, 2021-10-20 
Remissvar, 2021-10-27 
Sektionsritning, 2021-10-04 
Följebrev, 2021-10-19 
Brev, 2021-10-04 

Bedömning 
Fastigheten ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. 

Bostadshuset var tidigare huvudbyggnad på en gård med tillhörande ekonomibygg-
nader. Ekonomibyggnaderna fick bygglov för ändrad användning till bostadsända-
mål 2005. Fastigheten delades sedan så att huvudbyggnaden och de konverterade 
ekonomibyggnaderna hamnade på olika fastigheter.  

Sökt åtgärd är placerad 13,5 m från huvudbyggnad, öster om den mur som avgrän-
sar tomtplatsen. Förvaltningens bedömning är att placeringen inte är inom ianspråk-
tagen tomtplats och därför strider mot bebyggelsemönstret.  

Att bostadshus och ekonomibyggnader skiljs åt av en fastighetsgräns ändrar inte 
gårdsbilden med bostadshuset som sista hus längst åt öster. Att uppföra en bygg-
nad öster om bostadshuset på betesmarken skulle påtagligt skada gårdsbilden.  

Att det är ett obebyggt område mellan gården och de senare tillkomna fritidshusen 
gör att de är tydligt avgränsade från varandra vilket är viktigt för att kunna utläsa 
platsens historia. 

Enligt 2 kap 6 § Plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse och byggnadsverk ut-
formas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hän-
syn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan. 

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 6 § PBL. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) yrkar avslag till bygglov med hänvisning till att sökande får un-
dersöka alternativa placeringar av garaget inom tomten. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 235 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 235 Dnr 2021/67 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten XX om 9520 kr för att 

ha påbörjat en installation av eldstad (kamin) samt väsentlig ändring av 
eldstad (vedpanna) utan startbesked. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation samt vä-
sentlig ändring av eldstad har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltningen. 

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden och 
att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 

Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen har 
utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig.  

Ett yttrande har inkommit och bifogas detta beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-01-18 
Brev, 2021-10-18 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-10-28 
Beräkning byggsanktionsavgift, 2021-10-29 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rökka-
nal (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 byggsanktionsav-
gift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförordningen. 

Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen el-
ler av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 235 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 236 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 236 Dnr 2021/1326 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad bostadshus 
permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten XX: 

1. om 4650 kr för att ha påbörjat en installation av eldstad utan startbesked,

2. om 2325 kr för att ha påbörjat en installation av rökkanal utan startbesked.

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått in ett sotarprotokoll som visar på att en nyinstallation av eldstad 
och rökkanal har skett utan att anmälan har lämnats in till förvaltningen.  

Enligt plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan till byggnadsnämnden och 
att ett startbesked har beviljats innan åtgärden får påbörjas. 

Förvaltningen har skickat ett brev till fastighetsägarna och informerat om nämndens 
skyldigheter att ta ut sanktionsavgift när någon har påbörjat en åtgärd utan startbe-
sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen har 
utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig.  

Ett yttrande har inkommit och bifogas detta beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Besiktningsprotokoll sotare, 2021-10-07 
Prestandadeklaration, 2021-10-26 
Yttrande, 2021-10-26 
Planritning, 2021-10-26 
Prestandadeklaration, 2021-10-26 
Fasad och planritning, 2021-10-26 
Fasad och planritning, 2021-10-26 
Fotografi, 2021-10-26 

Bedömning 
Det krävs en anmälan för en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad/rökka-
nal (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 byggsanktionsav-
gift. Sanktionsavgiftens storlek finns reglerad i 9 kap plan- och byggförordningen. 

Det inkomna yttrandet förändrar inte förvaltningens bedömning. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 236 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Den eldstad som den nya installationen ersatte saknade start- och slutbesked varför 
ärendet hanteras som nyinstallation utan anmälan och inte väsentlig ändring.  

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen el-
ler av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 237 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 237 Dnr 2021/1215 BN 

EMMETORP 1:35 Bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidsboende 
samt installation av eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med 99 m² byggnadsarea (99 m² 

bruttoarea och 0 m² öppenarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 84. 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL).  Inga nega-
tiva yttranden har inkommit till dags datum, grannar har till 2021-11-17 på sig att ytt-
ra sig. 

Sökande hade även i ett första skede ansökt om en komplementbyggnad men efter 
kommunicering med förvaltningen via telefon så har sökande ändrat sin ansökan 
och tagit bort komplementbyggnaden för att dra ner på avvikelser från planen. 
Komplementbyggnaden kommer sökas som en attefallsbyggnad istället i ett senare 
skede. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Situationsplan, 2021-10-29 
Planritning, 2021-10-28 
Sammanställning, 2021-09-09 
Fasadritning, 2021-09-09 
Fasadritning, 2021-09-09 
Sektionsritning, 2021-09-09 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(PBL). 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 237 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Tomas Zander (C) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att bevilja bygglov med 
hänvisning till likabehandlingsprincipen då liknande avvikelser godkänts tidigare i 
området. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 238 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 238 Dnr 2021/1076 BN 

BN 2021/1076 KÅREHAMN 3:12 Bygglov för tillbyggnad av komple-
mentbyggnad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad med 

14,75 m² byggnadsarea (12,5 m² bruttoarea och 2,25 m² öppenarea). 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad med 14,75 m². 

Fastigheten ligger inom detaljplan nummer 78. 

Fastigheten ligger för närvarande inte inom kommunens verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. 

Planen tillåter endast en byggnad per tomt och max 200 m² byggnadsareal. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttranden 
med negativa synpunkter har inkommit från ägaren till fastigheten Kårehamn 3:11. I 
yttrandet framförs synpunkter på den uteplats som tillskapas uppe på tillbyggnaden 
samt att den totala byggnadsarealen inte får överskrida 200 m². Beträffande place-
ring på mark som inte får bebyggas framför ingen synpunkt. 

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökanden. Sökanden har inkommit 
med ett yttrande och vidhåller sin ansökan. 

Sökandens ombud har via telefon 2021-10-29 kommunicerats att förvaltningens 
förslag till beslut kommer att bli ett 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Situationsplan, 2021-09-08 
Fasad och planritning, 2021-08-16 
Sammanställning, ansökan, 2021-08-15 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende 

- placering på mark som inte får bebyggas,

- antal byggnader två stycken mot gällande max en.

Den totala byggnadsarealen överskrider inte 200 m² 

Avvikelsen avseende antal byggnader har godtagits vid en tidigare bygglovpröv-
ning. 
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 238 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

En samlad bedömning har gjorts av den nu ansökta avvikande åtgärden och tidiga-
re avvikelse som godtagits. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt för bygglov 
enligt 9 kap 31 d § PBL. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till att av-
slå ansökan om bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad med hänvisning 
till placeringen på prickad mark. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 239 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 239 Dnr 2015/93 BN 

BN 2015/93 DJUPVIK 1:145 Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för 
nybyggnad av gäststuga. attefall . Information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att behandla ärendet på miljö- och byggnadsnämndens möte 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott om uppdate-
ringar och ny information i ärendet.  

Beslutsunderlag 
- 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för informationen och miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-
skott beslutar om att behandla ärendet på miljö- och byggnadsnämndens möte.  

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 240 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 240 Dnr 2014/38 BN 

BN 2014/38 Södra Munktetorp S:2 "Julles sjöbod". Information och dis-
kussion 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
att  tacka förvaltningen för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar om att ärendets handläggning samt att byggnationen inte 
är utförd enligt lovgivna handlingar.  

Beslutsunderlag 
- 

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

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

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 241 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 241 Dnr 2021/1188 BN 

BN 2021/1188 BORGHOLM 11:42 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av garage med 228 m² byggnadsarea (228 m² 

bruttoarea). 

att  Rune Karlsson godtas som kontrollansvarig 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage. 

Fastigheten ligger inom detaljplan ”Ekbacka” antagen av kommunfullmäktige 2021-
05-17. Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft.

Garagets placering är gjord utifrån samråd med Länsstyrelsen för att skydda två 
träd som är av högsta skyddsklass och inte får göras någon åverkan på varken träd 
eller rotsystem. Ett skyddsavstånd till dessa hålls med ansökt placering, så därav 
placeras garaget till viss del på prickmark. 

Nockhöjd är satt efter vad verksamheten behöver för att kunna nyttja garaget fullt ut 
med de större fordon som de har. 

Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Berörda grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Inga nega-
tiva yttranden har inkommit till dags datum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-03 
Fasad, plan och sektionsritning, 2021-09-06 
Situationsplan, 2021-09-06 
Ansökan, 2021-09-06 

Bedömning 
Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte 

Detaljplanen syfte säger polisverksamhet, för att denna verksamhet ska fungera op-
timalt så behövs ett komplement i form av ett garage. Då ett garage är en mindre 
byggnad i förhållande till huvudbygganden och tar i anspråk en begränsad del mark 
på fastigheten så bedöms det att byggnationen kan beviljas utifrån 9 kap 31 b § pkt 
2. Garaget är både nödvändigt och av begränsad omfattning. 

9 kap 31 b §: Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 
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Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 241 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900) 

Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 9 kap 31 b § pkt 2 plan- och bygglagen 
(PBL).  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Miljö- och byggnads-
nämndens arbetsutskott konstaterar att ärendet gäller samhällsviktig, polisiär verk-
samhet som måste finnas på plats. 

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

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ARBETS-
UTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-11 242 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 242 Dnr - BN 

BN 2021/XX Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
Ordförande frågar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott avseende ärende 
Böda-Torp 9:9 där ordförande har blivit kontaktad av en person som har önskan att 
närvara vid arbetsutskottets sammanträde och informera om ärendet. Miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att enskilda personer inte bjuds in till 
nämndssammanträden för redogörelse med hänvisning till likabehandlingsprincipen. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom 
______________
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