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§ 277 Dnr - BN 
 
Godkännande av kallelse och dagordning 

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

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

 

______________
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§ 278 Dnr - BN 
 
Val av justeringsperson och justeringsdatum 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Peder Svensson (C) och som 

ersättare Torbjörn Nilsson (SD) 

att  justeringsdatum: beslutas till 2021-11-30 kl 15:00.  

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

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  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 möte.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 280 Dnr 2021/71 BN 
 
BN 2021/71 Ekonomisk uppföljning oktober, information 

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

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

Miljö- och byggnadsnämnden visar för perioden januari till oktober en negativ bud-
getavvikelse om -30 tkr. Prognosen för året är -40 tkr. Det råder osäkerhet i pro-
gnosen då kostnader för förlorad arbetsinkomst kommer påverka. 

1Förvaltningsberättelse 

1.1Händelser av väsentlig betydelse 

•Något minskad orderingång för byggenheten, men fortsatt högre än normalt för 
årstiden 

1.2God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Sammanfattning 

Miljö- och byggnadsnämnden uppvisar för perioden en negativ budgetavvikelse på 
-30 tkr relaterat till högre kostnader för arvoden och kompensation för förlorad ar-
betsinkomst. Prognosen för året sätts till -40 tkr. 

Kommunens verksamheter 

Ekonomisk analys 

Analys av avvikelse för perioden 

Efter oktober månad uppvisar miljö- och byggnadsnämnden en budgetavvikelse 
om -30 tkr. Denna härleds till tidigare högre kostnader för arvoden och förlorad ar-
betsinkomst än budgeterat. 

Verksamheterna: 
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•Byggenheten har en positiv budgetavvikelse om 3 182 tkr. Den ökade budgetavvi-
kelsen härleds till intäkter över budgeterad nivå under oktober för både bygg samt 
kart- och mät. Vakanta tjänster på bygg har tillsatts vilket gör att den positiva bud-
getavvikelsen på personalkostnader har avstannat.  

•Den negativa budgetavvikelsen på miljöenheten har ökats, vilket till stor del här-
leds till avsaknad av intäkter för alkoholhandläggning och miljö- och hälsoskydd.  

Analys av årsprognos 

För 2021 förväntas nämnden uppvisa en negativ budgetavvikelse på -40 tkr. Revi-
dering av prognosen har gjorts då kostnaderna stannat av och har under senaste 
månaden följt budgeterad nivå. 

Verksamheterna: 

•Intäkterna inom bygg väntas vara något lägre under årets sista månader och de 
tillsatta tjänsterna skapar en prognosticerad budgetavvikelse på 2 800 tkr. 

•En negativ budgetavvikelse väntas på miljöenheten, både vad gäller lägre intäkter 
än budgeterat och högre personal- och driftskostnader än budgeterat. Osäkerhet 
finns vad gäller prognosen för intäkter på miljö- och hälsoskydd varpå prognosen 
kan komma att ändras.  

Ekonomisk sammanställning ansvar 

Uppföljning per ansvar 

   Årsbudget Budget jan-
okt Utfall jan-okt Avvikelse 

jan-okt 
Avvikelse 

årsprognos 

 Total      

1130 Byggenhet 60 49 -3 132 3 182 2 800 

1135 Miljöenhet 3 288 2 746 3 412 -667 -1 000 

1139 Bostadsan-
passning 1 469 1 224 1 517 -293 -300 

4000 
Miljö- och 
byggnads-
nämnd 

587 485 515 -30 -40 

 Summa 5 404 4 504 2 312 2 192 1 460 

 Reducerade avgifter 
 

Antalet ärenden som på byggenheten överskridit tiden och därmed innebär en re-
ducerad avgift för kunden var för oktober månad 4 stycken, totalt intäktsbortfall om 
48,6 tkr, vilket är 5 % av den totala intäktssumman för månaden. Oktober månad 
2020 hade 12 ärenden med reducerad avgift, intäktsbortfall på 37,4 tkr och 3 % av 
intäktssumman. 
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Fastighet Dnr Ärendemening Reducering 
i % 

Reducering 
i kr 

Att betala 
för kund 

BÖDA TORP 
9:9 

B 2019-
000910 

Förhandsbesked 
nybyggnad enbo-
stadshus 3 st 

100 31455 0 

BORGHOLM 
13:1 

B 2021-
000238 

Bygglov för nybygg-
nad av bränslesta-
tion 

20 2679,6 11301,4 

Rälla Tall 
8:59 

B 2021-
000910 

Bygglov för nybygg-
nad av bostadshus 
permanentboende 

20 2796 25164 

ENERUM 
2:24 

B 2021-
000609 

Bygglov för tillbygg-
nad av komplement-
byggnad 

100 11650 2330 

    48580,6 38795,4 
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2021 Antal ärenden Total summa 
(tkr) 

Totala intäkter Intäktsbortfall 
(%) 

Januari 9 34,6 981,4 4% 

Februari 6 21,4 650,0 3% 

Mars 28 155,6 1 184,2 13% 

April 10 53,9 1 336,4 4% 

Maj 9 19,6 928,2 2% 

Juni 2 31,4 1 333,4 2% 

Juli 6 71,1 868,2 8% 

Augusti 2 14,0 1 004,8 1% 

September 10 74,2 856,1 9% 

Oktober 4 48,6 897,8 5% 

November     

December     

 86 524,2 10 040,5 5% 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 
Uppföljning oktober, 2021-11-18 

Konsekvensanalys 
Åtgärder och konsekvensanalys 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar controllern för bra information i ärendet. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 281 Dnr 20217/71 BN 
 
BN 2021/71 Verksamhetsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025 

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

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

Inför 2022 har miljöenheten, byggenheten, bostadsanpassningen och delar av ad-
ministrationen flyttats från Kommunstyrelsen till Miljö- och byggnadsnämnden.  

Budget för 2022 uppgår till 9 288 tkr där prioritering finns om 610 tkr. 

Styrmodell och intern kontroll har tagits fram för nämnden för att arbeta med under 
år 2022. 

 Kommunens verksamheter 

 Miljö- och byggnadsnämnden i korthet 

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

Rambudget 2021 588 tkr 

Rambudget 2022 9 288 tkr 

Ordförande Joel Schäfer (S) 

Förvaltningschef Jens Odevall 

  

 Miljö- och byggnadsnämndens förändringar mellan åren 

Inför 2019 gjordes en organisationsförändring och tidigare samhällsbyggnadsför-
valtningen slogs ihop med kommunledningen. Inför 2022 kommer miljöenheten, 
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byggenheten, bostadsanpassningen och delar av den administrativa enheten att flyt-
tas till Miljö- och byggnadsnämnden. 

Inför budget 2022 görs prioriteringar om 610 tkr. Effektiviseringar i form av korrige-
ring av kopietaxan samt minskad hyra återfinns. Vidare görs prioriteringar för 50 tkr 
till utbildning för nämndens ledarmöten. Utökning av 1,4 tjänst görs i miljöenheten. 
Samverkan med Mörbylånga väntas bli aktuell år 2023 och generera en effektivise-
ring om 250 tkr. 

  2022 2023 2024 2025 

Miljö- och bygg-
nadsnämnden 610 360 360 360 

Ökade intäkter och effektiviseringar inom Miljö- och 
byggnadsnämnden   

Samverkan Mörby-
långa inom miljö-
verksamhet 

 -250 -250 -250 

Kopietaxa -50 -50 -50 -50 

Minskad hyra -240 -240 -240 -240 

     

Prioriterade satsningar inom Miljö- och byggnads-
nämnden   

Utbildning för 
nämnden 50 50 50 50 

Miljöenheten 1,4 
tjänst 850 850 850 850 

 Verksamhet 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende följande 
lagstiftningar: 

 Plan- och bygglagen 

 Miljöbalken 

 Livsmedelslagen 

 Alkohollagen 

 Budget per ansvar 

Under 2022 flyttas verksamheterna miljö, bygg, bostadsanpassning och delar av 
administrationen in under nämndens ansvarsområde från kommunstyrelsen. 
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Kart- och mät beräknas utökas med 1,0 tjänst från 2,5 till 3,5 tjänster, 2,5 tjänst av 
dessa finansieras med intäkter. 

Intäktsbudgeten för bygg är upphöjd med ca 1,3 mkr. Det är en försiktig ökning jäm-
fört med 2021 års utfall. 

 En omfördelning om 0,1 tjänst har gjorts från bostadsanpassningen till bygg 

Delar av administrationen ligger kvar under kommunstyrelsens ansvar, varpå bud-
geten är lägre för 2022. 

  Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Diff 2021-
2022 

4000 Nämnd 642 652 651 663 662 10 

4100 Miljö och bygg 0 863 888 908 897 863 

1135 (4200) Miljöenhet 3 116 3 182 2 900 2 941 2 945 66 

1130 (4300) Bygg 60 -1 222 -1 241 -1 267 -1 264 -1 282 

1139 (4309) Bostadsanpass-
ning 1 469 1 444 1 602 1 705 1 820 -25 

1101 (4400) Administration 7 051 4 369 4 466 4 565 4 667 -2 682 

 12 337 9 288 9 267 9 516 9 727  

1.5 Styrmodell 

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syf-
tet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skatte-pengarna 
hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god eko-
nomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser 
som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås. 

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vi-
sionen "Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något 
som vi är stolta över. Nu och för framtiden." till det dagliga arbetet i verksamheter-
na. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även 
av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få öns-
kad effekt är det viktigt att kommunens gemensamma kärnvärden; välkomnande, 
utvecklande och tillsammans genomsyrar verksamheterna. 

Ett arbete har pågått med att besluta nya mål som utgår i från Agenda 2030. 
Kommunfullmäktigemål kompletteras med mätetal och aktiviteter. Respektive 
nämnd följer upp och redovisar hur de arbetar för att uppfylla av kommunfullmäkti-
ge uppsatta mål. 
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 Kommunfullmäktigemål: 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Beskrivning 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
 
Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt sä-
kerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som 
hela inkluderar hela samhället. 
 
- Kommunen ska erbjuda önskad tjänstgöringsgrad. 
- Kommunen som arbetsgivare är lyhörd och erbjuder flexibilitet. 
- Medarbetare ska kunna utvecklas kontinuerligt. 
- Digitalisering av undervisning och utbildning för att möta behovet. 
- Utveckling ska ske mellan alla led i kommunen där kommunikation är viktigt för att 
realisera detta. 

 Bedömningskriterier 

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten 
görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mä-
tetal. 
 
Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis. Sak-
nas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läggas till 
så snart behovet uppstår. 

Mätetal Källa Periodicitet Målvärde 

Information till alla - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m  Kolada År 80 

Antal utförda nybyggnadskartor inom kart- och mät. 
 

Egen/verk-
samhetssy-
stem 

Tertial 450 

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Information till alla - Tillstånd, tillsyn, näringsliv m.m  Kolada År 80 

14



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-25 281   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Mätetal Källa Periodici-
tet 

Målvärde 

Antal utförda nybyggnadskartor inom kart- och mät. 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 450 

Antal utförda utsättningar inom kart- och mät. 
 

Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 50 

Andel reducerade ärenden inom byggenheten får inte 
överskrida 2%. 

 
Egen/verk-
samhets-
system 

Tertial 2 % 

 

Aktiviteter Startdatum Slutdatum 

Mätning av sökflöde på hemsidan  
 
Önskad effekt 
Säkerställa bra, rättsäker och lättillgänglig information med syfte att 
minska arbetsbelastningen. 

2022-10-01 2022-10-31 

Genomföra undersökningen kopplat till "Information till alla"  
 
Önskad effekt 
Att öka servicenivån i kommunen. 

2022-10-01 2022-10-31 

Informationsträffar och utbildningar för näringslivet  
 
Önskad effekt 
Ökad kunskap och bra dialog med verksamhetsutövare 

2021-03-01 2022-11-30 

Ta fram fler inspelade utbildningsmaterial inom miljöenheten  
 
Önskad effekt 
Samma information till alla 

2022-02-01 2022-02-28 

Ta fram förslag på självfinansieringsgrad för verksamheterna.  
 
 

2022-02-01 2022-06-15 

  
Kommunfullmäktigemål: 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 Beskrivning 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
 
Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har 
inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår pla-
net klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att 
uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att 
ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 
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- Både konsumtion och produktion behöver vara hållbart. 
- Vattenfrågan är ett fokusområde. 
- Upphandlingar som görs behöver ta hänsyn till hållbarhet. 
- Det ska vara enkelt att göra rätt gällande hållbar konsumtion och produktion. 
- Digitalisering är en del av hållbarheten och behöver vara ett fortsatt aktivt arbets-
sätt. 

Bedömningskriterier 

Utifrån hur mätetal och aktiviteter utvecklas ska målet bedömas. I delårsboksluten 
görs en prognos på målen utifrån de planerade aktiviteterna och prognosen på mä-
tetal. 

Under året ska bedömning göras om det går att utvärdera målet på årsbasis.    
Saknas aktiviteter som behövs för att målet ska förbättras/uppnås ska dessa läg-
gas till så snart behovet uppstår. 

Mätetal Källa Periodicitet Målvärde 

Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom livs-
medelsverksamheten. 

 
Egen/verk-
samhetssy-
stem 

Tertial 50 % 

Andel ärenden som kommer in via e-tjänst inom byg-
genheten 

 
Egen/verk-
samhetssy-
stem 

Tertial 60 % 

Andel ärenden som inkommer via e-tjänst inom alko-
hol- och tobakshandläggning 

 
Egen/verk-
samhetssy-
stem 

Tertial 70 % 

Andel ärenden som inkommer via e-tjänst inom miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten 

 
Egen/verk-
samhetssy-
stem 

Tertial 30 % 

1.6 Miljö- och byggnadsnämndens tankar om framtiden 

För att klara att upprätta en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med kom-
petent personal behöver förvaltningen fortsätta utveckla sina arbetsformer. Digitali-
seringsresan kommer fortlöpa för att underlätta för såväl medborgare, företagare 
och handläggare. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med bemötande- och atti-
tydfrågor så att kommunen upplevs som en positiv partner som i första hand ger 
stöd och råd till vårt näringsliv och alla medborgare. Detta för att de i sin tur ska va-
ra enkelt att kunna göra rätt vilket kommer ge effekt på näringslivsklimatet. Beslut 
om en ny organisation har tagits och förväntas ge dessa positiva effekter. Under 
2022 behöver en plan tas fram för hur samarbetet med främst Mörbylånga kom-
mun ska utvecklas. 

1.7 Intern styrning och kontroll 
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Intern styrning och kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksam-
het bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det handlar om att arbete med 
uppsatta mål görs på det sätt som är tänkt för att minimera risken att kommunen 
skadas av oönskade händelser. Exempelvis genom att: 

•Arbetet sker mot uppsatta mål 

•Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

•Minimera risker, säkra system och rutiner 

•Säkra att resurser används i enighet med tagna beslut 

•Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

•Bevaka att fastställda styrdokument följs 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 
Verksamhetsplan med budget 2022, 2021-11-25 

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

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till byggenheten, miljöenheten samt administrativa enheten för 
kännedom 
______________ 
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§ 282 Dnr 2021/72 BN 
 
Statistik, miljö- och byggnadsnämnden 2020/2021 

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

Ärendebeskrivning 
I statistiken för oktober månad kan 3 förändringar noteras: 

Anmälan: har minskat med 8 ärenden. 

Bygglov: minskat med 24 ärenden. 

Förhandsbesked: minskat med 8 ärenden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Statistik, 2021-11-19 

Bedömning 
Även om det har blivit en minskning under oktober månad är det för tidigt att dra 
några slutsatser. 

Minskningen är förväntad och inom det området som var normalt innan pandemin. 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovschefen för redogörelse och information i ärendet.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till byggenheten för kännedom 
______________
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§ 283 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 redovisning av inkomna meddelanden. 

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 284 Dnr - BN 
 
Redovisning av delegationsbeslut, information 

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redovisning av delegationsbesluten.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 285 Dnr 2021/73 BN 
 
BN 2021/73 Mötesdatum för miljö- och byggnadsnämnden 2022 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
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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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 

23



 Sammanträdesprotokoll 
 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-11-25 285   

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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §228 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för information i ärendet och finner att det finns ett förslag till be-
slut.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
Beslutet skickas till förvaltningen för kännedom. 
______________
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§ 286 Dnr 2021/73 BN 
 
BN 2021/73 Energi och klimatrådgivningen , information 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  tacka energi- och klimatrådgivare Daniel Hägerby för mycket bra information 

och lägger den till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Daniel Hägerby från Energi- och klimatrådgivningen informerar nämnden om vad 
energi- och klimatrådgivningen gör samt informerar om hur de når ut till privatper-
soner och företag samt vad de flesta frågor handlar om. 

Rådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Den är kostnadsfri och opartisk 
och bedrivs i samverkan mellan de fem kommunerna Mörbylånga, Mönsterås, 
Högsby, Vimmerby och Hultsfred. 

Mer information om energi- och klimatrådgivning finns på Borgholms kommun 
hemsida att läsa, se hemsidelänk: www.borgholm.se  

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för mycket bra redogörelse och information avseende arbetet 
med rådgivningen.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till byggenheten för kännedom 
______________
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§ 287 Dnr 2021/70, 2021/178 BN 
 
BN 2021/178 Taxa 2022 gällande serveringstillstånd, tobak, folköl samt 
läkemedel 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §229 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-25 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Peder Svensson (C) yrkar bifall till att läm-
na taxan för 2022 gällande serveringstillstånd, tobak, folköl samt läkemedel oföränd-
rad. 

Ordförande finner 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 skickas till kommunfullmäktige 
Beslutet skickas till förvaltningen  
______________
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§ 288 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. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar plansamordnaren för bra redogörelse om hur arbetet med detalj-
planerna fortskrider i Borgholms kommun.  

Beslut skickas till 
- 
______________
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§ 289 Dnr 2017/80 BN 

BORGHOLM 8:63 Detaljplan ny Rosenfors, beslut om granskning 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning. 

Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

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 blir planenlig med an-
vändningsbestämmelser 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. Inom 
planområdet finns en stenmur samt dike som sträcker sig öst-västlig riktning igenom 
planområdet. För att kunna genomföra planen krävs dispens från biotopskydden. 
Kommunen har ansökt om dispens från biotopskydden hos länsstyrelsen. Ett beslut 
har inte tagits ännu men kommer att tas innan antagandet av planen. 

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 hand-
läggs med ett utökat förfarande. Samtliga synpunkter samt föreslagna ändringar in-
för samråd redovisas i samrådsredogörelsen.  

Detaljplanen presenterades för miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-
11-11 § 230. Efter dialog under mötet beslutades det att en mindre justering ska ge-
nomföras i planen. Justeringen innebär att användningsbestämmelse J2- Upplag, i
södra delen av planområdet, har ersatts med användningsbestämmelsen J2- Upp-
lag och bränslepumpar.

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §230 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-22 
Plankarta, 2021-11-11 
Planbeskrivning, 2021-11-11 
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Samrådsredogörelse, 2021-11-11 
Bilaga PM Buller Rosenfors, 2021-08-30 
Bilaga PM Trafikflöden Rosenfors, 2021-08-20 
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 utveck-
ling har stöd av den fördjupade översiktsplanens intentioner att tillgängliggöra och 
utveckla Vasahuset som ett kulturcentrum. 

Länsstyrelsen har begärt komplettering för ansökan om dispens från biotopskydd 
som avser en stenmur samt dike. Ett beslut gällande ansökan om dispens från bio-
topskydd förväntas därmed inkomma efter att planen har gått ut på granskning, men 
innan antagandet av planen. Efter MBN Au 2021-11-11 har kommunen haft ett möte 
med länsstyrelsen 2021-11-18 angående ansökan. Länsstyrelsen gav indikationer 
om att det kan var svårt att finna särskilt skäl för varför västra delen av biotopskyd-
dade objekten, som korsar användningen Kontor och Verksamhet, ska få dispens 
från biotopskyddet. Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen ändå kan gå ut 
på granskning innan ett beslut har tagits i frågan.  

En konsekvens av att gå ut på granskning innan länsstyrelsen har tagit ett beslut, 
kan innebära att kommunen får besked efter granskning om att del av biotopskyd-
dade objekten måste bevaras. Det kan medföra att en del av kvartersmarken behö-
ver ändras till allmän platsmark. Efter dialog med en jurist kan denna ändring bedö-
mas inte vara av väsentlig karaktär och förvaltning föreslår att planen kan gå ut på 
granskning i befintlig utformning, vid behov justeras planen efter länsstyrelsens dis-
pensbeslut innan antagandet av planen. Rättsläget är inte tydligt avseende vad som 
räknas som en väsentlig ändring. Vid ändring av väsentlig karaktär efter granskning 
behöver granskningen göras om. Konsekvensen av att istället invänta beslut från 
länsstyrelsen innan planen går ut på granskning skulle innebära en förlängd detalj-
planeprocess. 

Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Konsekvensanalys 
En konsekvens av att gå ut på granskning innan länsstyrelsen har tagit ett beslut, 
kan innebära att kommunen får besked efter granskning om att del av biotopskyd-
dade objekten måste bevaras. Det kan medföra att en del av kvartersmarken behö-
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ver ändras till allmän platsmark. Efter dialog med en jurist kan denna ändring bedö-
mas inte vara av väsentlig karaktär och förvaltning föreslår att planen kan gå ut på 
granskning i befintlig utformning, vid behov justeras planen efter länsstyrelsens dis-
pensbeslut innan antagandet av planen. Rättsläget är inte tydligt avseende vad som 
räknas som en väsentlig ändring. Vid ändring av väsentlig karaktär efter granskning 
behöver granskningen göras om. Konsekvensen av att istället invänta beslut från 
länsstyrelsen innan planen går ut på granskning skulle innebära en förlängd detalj-
planeprocess. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar planarkitekten för mycket bra redogörelse och information i ären-
det. Ordförande finner även att det har skrivits fel i ärendemeningen i miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott beslut 2021-11-11 §230, det har skrivits samråd 
men ska vara granskning.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall till att 
godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning. 

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 meddelas sökande 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen för kännedom 
______________
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§ 290 Dnr 2021/1267 BN 

NORRBÖDA 6:5 Planbesked för enbostadshus 

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

att det aktuella planbeskedet ingår i en större helhet 

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. 

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

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 samt att se över gäl-
lande planbestämmelse avseende byggnadsyta. 

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-
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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.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2021-11-11 §231 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
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.  

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-
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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 
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. 
 
Gällande detaljplan medger en byggnadsarea på 100m² vilket inte har varit tillräck-
ligt för flera fastighetsägare i området och det har medgivits avvikelser från detalj-
planen. I en ny detaljplan kommer det sannolikt medges en större byggnadsarea för 
att möjliggöra för permanentboende vilket ger anledning att studera ett utökande av 
befintlig byggnadsarea.  

En preliminär bedömning är att planen inte innebär betydande miljöpåverkan om 
planen regleras efter bedömda naturvärden och möjlighet till lokalt omhändertagan-
de av dagvatten. 
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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 samt att se över 
byggnadsarean för befintliga fastigheter.  

Det är tveksamt om det i detta finns en god balans mellan det enskilda intresset och 
det allmänna intresset speciellt då två av fastigheterna som finns inritade i det un-
derlag 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 beslutades om ett positivt planbesked för fastigheten Norrböda 3:22 som 
ligger strax söder om Norrböda 6:5. Till detta finns också ett positivt planbesked för 
angränsande fastighet Kyrketorp 6:1 från 2018. Sammantaget utgör dessa fastighe-
ter ett så pass stort utredningsområde att det bedöms som värt att studera vidare i 
en detaljplan. Avseende byggnadsarean för befintliga fastigheter har den begränsa-
de ytan om 100m² i gällande plan inneburit avvikelser vid ansökan om bygglov un-
der senare år. Beaktat att det sannolikt kommer medges större byggnadsytor inom 
ny detaljplan för att möjliggöra permanentboende finns det anledning att studera en 
utökning av byggnadsarean för befintliga fastigheter.  

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 mycket bra redogörelse och information i ärendet. Miljö- och 
byggnadsnämnden informeras om att kommunen blivit uppvaktade av Svartviks 
Samfällighetsförening, som har intressen inom aktuell fastighet, angående planbe-
skedet av Norrböda 6:5. Samfälligheten upplever att de blivit lovade att de grönom-
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råden som finns inom fastigheten inte ska röras och hänvisar till ett beslut som togs i 
miljö- och byggnadsnämnden 2010 §300 som rör planbesked för samma fastighet 
som nu är aktuell. I beslutet från 2010, som innebär avslag, hänvisas till att det inte 
finns en samstämmighet mellan samfälligheten och fastighetsägarna som gjort an-
sökan. Det har på något sätt tolkats som att så länge det inte finns en samstämmig-
het mellan förening och fastighetsägare om markens utveckling så kommer inget att 
hända  

Handläggare för det aktuella planbeskedet informerar vidare att denne varit kontakt 
med ordförande i samfällighetsföreningen och förklarat att utgångsläget nu är an-
norlunda då det aktuella planbeskedet ingår i en större helhet, att samfälligheten har 
möjlighet att framföra sina synpunkter i ett kommande detaljplaneskede och att 
planbesked är något som kommunen kan handlägga utan att höra grannar eller be-
rörda eller lyfta upp interna konflikter som finns i anslutning till ägande eller skötsel 
av en fastighet. 

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Marie-Helen Ståhl (S), Stefan Bergman 
(FÖL) samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall till att bevilja positivt planbesked och 
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplan och att det är bra att det aktuella 
planbeskedet ingår i ett större sammanhang. 

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 skickas till sökande 
Beslutet skickas till fastighetsägare 
Beslutet meddelas kommunstyrelsen 
______________
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§ 291 Dnr 2021/1190 BN 

BN 2021/1190 NEDRA VANNBORGA 1:1 Anmälan om miljöfarlig verk-
samhet 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att förelägga Helianthemum Vind AB 556650-9799 

att verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad sökanden angivit i anmäl-
ningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte annat följer av 
nedanstående villkor.  

att buller från vindkraftverken får inte under någon del av dygnet överskrida ek-
vivalent ljudnivå 40 dB(A) vid bostäder. Om befogat klagomål uppkommer i 
framtiden kan verksamhetsutövaren tvingas vidtaga bullerbegränsande åt-
gärder 

att ljudnivån ska mätas vid begäran av tillsynmyndigheten 

att verksamheten ska begränsas så att den inte ger upphov till faktisk rörlig 
skuggtid överstigande 8 timmar per år vid bostäder. 

att hinderbelysning ska under gryning, skymning och natt regleras ner till lägsta 
tillåtna intensitetsnivå om sådana möjligheter medges enligt Transportstyrel-
sens författningssamling (TSFS 2020:88), Blinkande ljus ska synkroniseras. 

att kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på tät yta utan avlopp, un-
der tak och i övrigt på ett sådant sätt att eventuellt spill eller läckage kan 
samlas upp utan att förorena mark, ytvatten eller grundvatten 

att för verksamheten ska det finnas ett kontrollprogram enligt för-ordningen om 
verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901), som möjliggör en bedömning 
av om villkoren följs. I kontrollprogrammet ska anges mätmetoder, mätfre-
kvens och utvärderingsmetoder. Kontrollprogrammet ska revideras fortlö-
pande efter behov. 

att vid avveckling ska skriftlig anmälan, omfattande arbets- och tid-plan för åter-
ställning av området, lämnas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan 
vindkraftverk (enstaka eller alla) perma-nent tas ur drift. 

Upplysningar 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Boholms 
kommuns kommunfullmäktige har antagit taxebestämmelserna (137 §, KF 2018-06-
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18) och senaste uppräkningen av timtaxan (200 §, KF 2020-12-07). Mer information 
om taxan finns på www.borgholm.se/taxor-och-avgifter/ Faktura skickas separat. 

Ärendebeskrivning 
Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken inkom till miljö-och 
byggnadsnämnden den 2021-09-27. Anmälan gäller en befintlig verksamhet som 
är anmälningsplikt med gällande kod C 40.100. Trots detta har ursprungliga verk-
samhetutövaren (VU) Wannborga vind valt att söka tillstånd. Nuvarande VU Heli-
anthemum Vind AB avser att återkalla tillståndet och istället gör anmälan till kom-
munen. 

2021-10-01 skickades anmälan till länsstyrelsen för kännedom. 

2021-10-19 skickades kommunicering och ett föreslag till beslut Helianthemum 
Vind AB som inte hade några synpunkter. 

Företaget har ett villkorligt tillstånd meddelat av miljöprovningsdelegation (MPD) 
hos Länsstyrelsen Kalmar den 04-05-2018. Tillståndet beviljar fortsatt drift av 
gruppstation med två vindkraftverk med en höjd på 70 meter och 900kW med sam-
lad uteffekt på 1.8 MW och med tillhörande transformatoranläggning och ledningar 
på fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Övra Vannborga 13:1 i Borgholms 
kommun. Till-ståndet gäller till och med den 31 december 2030 och ersätter ett tidi-
gare tillstånd daterat 2002-12-12 som gällde till 2019.  

Följande är sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och utredningar 
som utförts i samband med ansökan om tillstånd för fortsatt drift av vindkraftgrup-
pen. Ansökan process har börjar 2015 och slutat 2018 med nuvarande ovan 
nämnde tillstånd.  

2015 lämnades ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun 
där man ansåg att verksamheten inte bedömdes ha betydande miljöpåverkan 

Lokalisering: 

Verksamheten avser att bedrivas vidare på det redan ianspråktagna området där 
vindkraftverken är placerade idag. Det berörda området ligger utanför detaljplan 
och samlad bebyggelse. Närmsta bostadshus ligger ca 500 meter från anläggning-
en. Området är mycket bra ur vind-synpunkt. Inga riksintressen finns i området en-
ligt 3 kap Miljöbalken. Det förekommer en del fornlämningar enligt riksantikva-
rieämbetet i när-liggande område, påverkan på dessa anses ej föreligga. Det finns 
idag ett fungerande friluftsliv i området. 

Vid ansökan om etablering av vindkraftverken för gällande tillstånd kon-taktades 
Luftfartsverket och Försvarsmakten, vilka inte hade någon erinran mot projektet. 
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Skuggbildningar och reflexer: 
Den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 
timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 
30 minuter om dagen. Skuggbildning är sedan tidigare beräknad och visar att teo-
retisk årlig skuggtid ej överstiger 30 timmar vid bostadshus omkring vindkraftver-
ken. Det har inte in-kommit några klagomål från närboende angående detta under 
tiden som vindkraftverken har varit i drift. 

Elektromagnetiska fält 
Beräkningar visar att ingen bostad kommer att påverkas av magnetfältet kring 
vindkraftverken. Detta eftersom avståndet till närmsta hus är ca 500 m samt pga. 
att kablarna som ligger i marken är nedgrävda på ca 70 cm djup. 

Ljud 
En ny ljudeffektmätning har utförts under 2016, ljudeffektnivån mättes vid samtliga 
tre vindkraftverk i Vannborga. Detta för att få en samlad påverkan från hela grupp-
stationen som finns på platsen idag. Ljudnivån vid omkringliggande bostäder kon-
trollerades sedan med hjälp av en ljudutbredningsberäkning. Enligt kontrollen kla-
ras gällande riktvärde för ljud utomhus (40 dB) från vindkraftverken vid samtliga 
undersökta bo-städer i omgivningen 

Avfall 
Det uppkommer ingen betydande mängd avfall från anläggningen. 

Kemikalier 
Vindkraftverket och transformatorstationen innehåller olja, ca 100 liter per verk som 
lagras i ett tätt system. Risken för att olja skulle läcka ut är liten generellt och utan 
maskinhus och torn ännu mindre. Ett eventuellt läckage skulle kunna samlas upp i 
maskinhuset dessutom leder detta till omedelbart driftstopp och besök av service-
personal 

Utsläpp till luft och vatten 
Vindkraftverken släpper inte ut några ämnen till luft eller vatten under drift 

Naturmiljö  
Vindkraftverken är placerade inom jordbruks- och landsbygdsområde. Området är 
inte av riksintresse för naturvården. Vindkraftverken tar dock en mycket begränsad 
yta i anspråk. Påverkan på växtligheten, vilken anses mycket begränsad, skedde 
främst under anläggningsfasen. En fortsatt drift av vindkraftverken bedöms inte på-
verka naturmiljön och floran betydande negativt. 

Fågelfauna 
En skrivbord förstudie av fågelfaunan för att identifiera arter som kan påverkas av 
vindkraftverken ledde till inventering av rovfåglar. Båda utfördes under 2016. 
Sammanfattningsvis tyder den utförda inventeringen på att de riskarter som obser-
verats (såsom Röd Glada, Havsörn, Brun Kärrhök och Ängshök) främst använder 
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området för födosök och att det inte finns några häckande riskarter. Dessutom har 
inget rapporetring om döda fåglar inkommit under vindkraftverkens drygt 15 år på 
platsen. Detta tyder också på att vindkraftverken inte utgör någon betydande på-
verkan på fågelfaunan. 

Fladdermusfauna 
Inventering utfört 2016. Genomförd undersökning visade att aktiviteten av fladder-
möss under sommaren varit förhållandevis låg i åkerland-skapet där vindkraftver-
ken är placerade. Då vindkraftverken planeras att stå kvar på samma positioner 
och då fladdermusaktiviteten vid dessa lokaler varit förhållandevis låg, bedöms inte 
uppenbara risker för fladdermössen föreligga. 

Landskapsbild 
Landskapet i området där vindkraftverken står präglas av öppen ängs-, hag- och 
jordbruksmark. Vindkraftverken har utformats och färgsatts så att de harmoniserar 
med varandra och omgivningen. Vindkraftverken är relativt små, totalhöjd på ca 70 
m, i jämförelse med de verk som byggs idag. 

Markanvändning  
Vindkraftverken är redan etablerade och har en liten påverkan på marken. Platsen 
kommer att återställas då verksamheten upphör. 

Transporter 
Cirka 2-4 gånger per år besöks anläggningen för service och tillsyn, övriga trans-
porter till anläggningen förekommer normalt inte. 

Tidigare ärenden i kommunen 
År 2005 efter etablering av vindkraftverken inkom några klagomål om buller. Första 
ljudmätning som utfördes visade att gränsvärde överskreds, krav på åtgärder samt 
uppföljande ljudmätning beslutades av miljö-och byggnadsnämnden. En ytterligare 
ljudmätning utfördes 2006 och visade att ingen gränsvärden överskreds. Ärendet 
avslutades utan vidare krav på åtgärder 2007. Inga andra klagomål har inkommit 
sedan dess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-13 
Kommunicering 2021-10-19 

Bedömning 
Vindkraftverken ligger inom jordbruks- och landsbygdsområde och platsen är myc-
ket bra ur vindsynpunkt. Då vindkraftverken redan är etablerade och kommer att 
stå kvar på samma plats i samma utformning innebär det att det inte kommer med-
föra någon betydande förändring av landskapsbilden. Påverkan på människa och 
miljö endast kan härröras till fortsatt drift och framtida avveckling.  
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Hittills är driften av vindkraftparken inte orsakat negativa händelser för-utom den 
ovan nämnda klagomål. Inga olyckor såsom olja läckage, döda fåglar eller iskast-
ning rapporterades.  

Sökanden har genomfört olika utredningar inklusive bullermätningar, fågel- och flä-
dermus inventeringar. Samtliga utredningar tyder att vind-kraftverken inte utgör nå-
gon betydande påverkan på människohälsa och inte heller ha uppenbara risker till 
fauna i området. 

I redovisad miljökonsekvensbeskrivning görs en bedömning vad gäller hälso- och 
säkerhetsaspekter i form av påverkan från skuggor, reflexer, elektromagnetiska fält 
och olycksrisker. Samtliga anses inte ha någon betydande påverkan av verksam-
heten. 

Nämnden anser att sökanden genom redovisade undersökningar har fullgjort sin 
anmälan och visat att verksamheten kan fortsatt bedrivas utan risk för påtaglig 
skada på natur- och miljövärden. Utifrån detta underlag ställer sig nämnden positiv 
till den fortsatt verksamheten. 

Konsekvensanalys 
Att styrka ansökan betyder att vindkraftverken kommer att stå kvar på samma plats i 
samma utformning. Således ingen ytterligare påverkan kommer att ske på mark-, 
kultur- och naturområde samt på friluftlivet. 

Däremot har vindkraftverken potential att alstra energi i uppskattningsvis ytterligare 
10-15 år. Då elproduktionen från vindkraftverken baseras på förnybar energi och ger 
inte utsläpp till luft eller vatten innebär detta minskad påverkan av bland annat växt-
huseffekten som är ett av världens allvarligaste miljöproblem och miljöhot idag.  

Det också bidrar till att uppfylla många av de svenska miljökvalitetsmålen samt av 
Kalmars läns mål att vara en fossilbränslefri region 2030 

Att inte styrka ansökan innebär olika eventuella scenario. Ett är att förtaget inte åter-
kallar tillståndet således att anläggningen fortsatt vara i drift med nuvarande till-
stånd. Detta innebär mer kostnad till företaget men inte mer påverkan på hälsa-och 
miljö och samma konsekvens som nämnde ovan.  

Ett förebud däremot kan resultera i avveckling av verksamheten. Då innebär denna 
miljöpåverkan som kommer i samband med avveckling såsom transporter, återvin-
ning och utsläpp men också att platsen antagligen återställs till sitt ursprungliga 
skick. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) med instämmande av Torbjörn Nilsson (SD) yrkar bifall att före-
lägga sökande enligt förvaltningens förslag med tillhörande att-satser.  

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 
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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 skickas till sökande med information om hur man överklagar ett beslut 
______________
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§ 292 Dnr 2021/739 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med följan-

de villkor: 

- 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.

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: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxan, antagen i kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/      
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 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. 

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

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §232 
Tjänstskrivelse, 2021-11-25 
Situationsplan i pdf, 2021-05-20 
Ansökan/sammanställning, 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. 
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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 meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus med villkoren enligt miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts 
förslag.  

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 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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§ 293 Dnr 2021/1083 BN 

RANSTAD 5:8 Förhandsbesked tillbyggnad av affärshus 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  meddela positivt förhandsbesked för tillbyggnad av affärshushus. 

Nämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen (PBL) då den ansökta åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 a § PBL. 

Upplysningar 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/     
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.. 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 tillbyggnad av affärshus. 

Fastigheten ligger inom detaljplan nr 308. 

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.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-11-11 att föreslå mil-
jö- och byggnadsnämnden att meddela negativt förhandsbesked med hänvisning 
till att åtgärden placerats nära tomtgräns. Arbetsutskottet uppmanade samtidigt 
den sökande att inkomma med nya handlingar där åtgärden placerats längre från 
tomtgränsen. Sökande inkom 2021-11-18 samt 2021-11-23 med omarbetade rit-
ningar.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §233 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-23 
Sammanställning, 2021-08-17 
Karta, 2021-08-17 
Fasadritning, 2021-09-01 
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Meddelanden, 2021-10-17 
Remissvar, 2021-09-23 
Beslut, 2021-11-11 
Fasadritning, 2021-11-18 
Situationsplan, 2021-11-23 

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. 

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

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

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovshandläggaren för bra och tydlig redovisning.  

Yrkande 
Torbjörn Nilsson (SD) med instämmande av Marcel van Luijn (M), Stefan Bergman 
(FÖL) yrkar bifall till att meddela positivt förhandsbesked för tillbyggnad av affärs-
hus. 

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 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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§ 94 Dnr 2021/1312 BN 

HORN 1:171 Bygglov för nybyggnad av garage 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av garage med 52 m² byggnadsarea. 

Miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar att garaget matchar omgivning och 
befintlig fastighet. 

Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap 6 § PBL. 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/     
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. 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 
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). Berörda 
grannar har hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandetiden gick 
ut 2021-11-17. Inga negativa yttranden har inkommit. 

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-
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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. Förvaltningens förslag till beslut har kommunicerats med sökan-
den.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §234 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Fasad och planritning, 2021-10-04 
Situationsplan i pdf, 2021-10-04 
Ansökan, 2021-10-04 
Yttrande, 2021-10-19 
Fotografi, 2021-10-20 
Fotografi, 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.  

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 uppfylla kraven enligt 2 kap 6 § PBL. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar bygglovshandläggaren för information i ärendet. Ordförande in-
formerar miljö- och byggnadsnämnden att miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-
skott genomförde en besiktningsresa den 23/11 och besökte platsen där man gjorde 
bedömningen att placeringen av garaget är lämplig.  

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar avslag för bygglov. 
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2021-11-25 94 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Stefan Bergman (FÖL) med instämmande av Marcel van Luijn (M) samt Tomas 
Zander (C) yrkar bifall till bygglov.  

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Omröstning genomförs. 

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

Vid omröstningen avges sex (6) ja-röster och en (1) nej-röst.  

Därmed har Stefan Bergmans 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 
Marie-Helen Ståhl (S) reserverar sig mot beslutet. 

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 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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§ 295 Dnr 2021/67 BN 

XX  Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna till fastigheten Runsten 1:8: 

- med 4 760 kronoer, sanktionsavgiften halveras (9520 kr) för att ha påbörjat en in-
stallation av eldstad (kamin) samt väsentlig ändring av eldstad (vedpanna) utan
startbesked.

Lagstöd 

Enligt 9 kap. 53 a § plan- och bygglagen (PBL) får en byggsanktionsavgift i ett en-
skilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

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: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/  

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 denna tjänsteskrivelse. 

50

http://www.borgholm.se/taxor-%20och%20avgifter/


Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-25 295 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §235 
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/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.  

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet.  

Enligt 9 kap. 53 a § plan- och bygglagen (PBL) får en byggsanktionsavgift i ett en-
skilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som 
har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. Sotaren har varit hos 
sökande två gånger men uppenbarligen ej upplyst om vad som krävs vid installation 
samt vid väsentlig ändring. Miljö- och byggnadsnämnden uppmanar förvaltningen att 
kontakta sotaren och informera om bristande information och handläggning. 

Yrkande 
Stefan Bergman (FÖL) med instämmande av Tomas Zander (C), Marcel van Luijn 
(M) samt Torbjörn Nilsson (SD) yrkar för att halvera sanktionsavgiften från 9 520
kronor till 4 760 kronor.

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 fastighetsägarna med information om hur man överklagar ett beslut 
______________
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§ 296 Dnr 2021/1326 BN 

XX Åtgärder utförda utan anmälan Installation eldstad bostadshus 
permanentboende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ta ut en byggsanktionsavgift av ägarna 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 separata beslut. 

Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att de berörda har tagit del av beslutet. 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/ 
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. 

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-
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sked. I brevet fanns även informationen om möjligheten att rätta det som olovligen 
har utförts och på så sätt undvika sanktioner och med möjlighet att yttra sig.  

Ett yttrande har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §236 
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/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. 

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 
eller av oaktsamhet 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse och information i ärendet. 

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) samt Torbjörn Nils-
son (SD) 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 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. 
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Beslut skickas till 
Beslutet delges fastighetsägarna med information om hur man överklagar ett beslut 
______________
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§ 297 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). 

Detta beslut ersätter miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-10-21 §269.  

Avgift: 13 980 SEK. Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, 
antagen av kommunfullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borg-
holm.se/taxor- och avgifter/  I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall 
där det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exempel delslutbesked eller ar-
betsplatsbesök, kommer detta att debiteras i efterhand. I de flesta ärenden skickas 
endast en faktura. I de fall där det krävs fler beslut eller besök än planerat, till exem-
pel 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, besluts-
nummer 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 XX skriver 2021-09-28 att gällande 
detaljplan ska följas. Ägare till fastigheten XX skriver att de inte motsätter sig 
byggnation på tomten, men vill att gällande detaljplan ska följas.

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. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-10-21 §269 om avslag för bygglov. 
Vid expediering av beslutet konstaterades att fel beslutsunderlag fanns i beslutet, 
därför lyfts ärendet för beslut igen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-10-21 §269 
Meddelanden, 2021-09-07 
Projektbeskrivning, 2021-09-07 
Planritning, 2021-09-07 
Situationsplan i pdf, 2021-09-07 
Ansökan, 2021-09-07 
Fasadritning, 2021-09-07 
Grannegodkännande, 2021-09-16 
Meddelanden, 2021-09-16 

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

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

-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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§ 298 Dnr 2021/1215 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus med 99 m² byggnadsarea (99 m² 
bruttoarea) samt installation av eldstad. 

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

Upplysningar 

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 tid-
ningar. 

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 projektet följs. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för pro-
jektet följs.  

Kontrollansvarig ska anmälas. 

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

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/     
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. 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. 

57

http://www.borgholm.se/taxor-%20och%20avgifter/


Sammanträdesprotokoll 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-11-25 298 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §237 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Situationsplan i pdf, 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). 

Den ansökta åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte  

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) yrkar bifall till bygglov för nybyggnad av bostadshus fritidshus 
samt installation av eldstad. 

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. 
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Beslut skickas till 
Beslutet skickas till sökande 
Beslutet delges de ägare som inkommit med synpunkter med information om hur 
man överklagar 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.  
Ett meddelande om kungörelse skickas till samtliga berörda grannar 
______________
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§ 299 Dnr 2021/1076 BN 

KÅREHAMN 3:12 Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  avslå ansökan bygglov för tillbyggnad av en komplementbyggnad med 14,75 
m² byggnadsarea (12,5 m² bruttoarea och 2,25 m² öppenarea). 

Den ansökta åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser avseende placering 
på mark som inte får bebyggas. 

Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt för bygglov enligt 9 kap 31 d § PBL. 

Upplysningar 

Avgift: 8 155 sek. Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av 
kommunfullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och 
avgifter/ I de flesta ärenden skickas endast en faktura.  

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 XX. 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 avslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §238 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-05 
Situationsplan, 2021-09-08 
Fasad och planritning, 2021-08-16 
Sammanställning, ansökan, 2021-08-15 
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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. 

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 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) samt Torbjörn Nils-
son (SD) yrkar för avslag för bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad med 
hänvisning till placering på mark som inte får bebyggas. 

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 sökande med uppgift om hur man överklagar 
______________
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§ 300 Dnr 2015/93 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att ompröva föreläggande om rivning och att tiden förlängs i och med att start-
besked har lämnats och som gäller till 2022-09-01. 

När ett beslut överklagas kan nämnden om nya uppgifter har tillförts välja att om-
pröva beslutet eller lämna över ärendet till länsstyrelsen som ett överklagande. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-08-26 att utfärda ett föreläggande om 
rivning av en uppförd attefallsbyggnad. Föreläggande utfärdades på grund av att 
byggnaden inte uppfyllde kraven enligt 9 kap 4 a § PBL. 

Efter att beslutet om föreläggandet fattades så har ett startbesked lämnats för en 
byggnad som uppfyller kraven. Enligt det nya startbeskedet så får byggnadsarbete-
na påbörjas från och med 2020-09-01 och startbeskedet upphör att gälla 2022-09-
01. Om byggnadsarbetena inte har avslutats inom tiden måste en ny anmälan gö-
ras av byggherren. I ett startbesked går det inte att kräva att arbetena ska utföras
inom beslutets giltighetstid.

Sökanden inkom med ett överklagande av föreläggandet 2021-10-08 och anhöll 
samtidigt om extra tid för att komplettera överklagandet.  

Överklagandet har inkommit inom rätt tid. 

Fastighetsägaren har lämnat en fullmakt till ett ombud. 

2021-10-11 inkom en anhållan om upphävande av nämndens beslut 2021-08-26 § 
197 angående föreläggande om rivning av en gäststuga. 

När ett beslut överklagas kan nämnden om nya uppgifter har tillförts välja att om-
pröva beslutet eller lämna över ärendet till länsstyrelsen som ett överklagande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-17 
Överklagande, 2021-10-11 
Meddelanden, 2021-10-11 
Information, 2021-10-12 
Överklagande, 2021-10-12 
Fullmakt, 2021-11-04 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 2021-08-26 §197 
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Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för redogörelse i ärendet. 

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) yrkar bifall för att miljö- och byggnadsnämnden omprövar be-
slutet. 

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 meddelas fastighetsägaren med information om hur man överklagar ett 
beslut. 
______________
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§ 301 Dnr 2021/1188 BN 

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

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  bevilja bygglov för nybyggnad av garage med 228 m² byggnadsarea (228 m² 

bruttoarea). Ärendet gäller samhällsviktig, polisiär verksamhet som måste 
finnas på plats. 

att  Rune Karlsson godtas som kontrollansvarig 

Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 9 kap 31 b § pkt 2 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 projektet följs. 

Observera att bygglovet kan ej utnyttjas och byggnadsarbeten påbörjas förrän de-
taljplanen har vunnit laga kraft. 

Tekniskt samråd ska genomföras 

Åtgärden får inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och startbesked har 
lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta 
plan- och byggenheten för bokning av tid för tekniskt samråd. 

Till tekniskt samråd ska följande handlingar uppvisas: 

- Förslag till kontrollplan

- Brandskyddsbeskrivning

- Intyg att arbetstagarorganisation har fått möjlighet att yttra sig.

Förutom generell lagstiftning kan följande krav gälla: 

- Platsen ligger inom område med känslig natur och skyddade träd. Tillstånd
kan därför krävas. Innan åtgärden påbörjas ska kontakt tas med Länsstyrel-sen i
Kalmar län.
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Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutet får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och 
inrikestidningar, även om det inte har fått laga kraft. 

Avgift: Faktura skickas senare. Ärendet debiteras enligt taxa, antagen av kommun-
fullmäktige, läs mer om taxa på hemsidan: www.borgholm.se/taxor- och avgifter/     
I de flesta ärenden skickas endast en faktura. I de fall där det krävs fler beslut eller 
besök än planerat, till exempel delslutbesked eller arbetsplatsbesök, kommer detta 
att debiteras i efterhand. 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage. 

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 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-11-11 §241 
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. 
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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 
 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).  

Konsekvensanalys 
Att dessa avvikelser behöver tas på en ny plan beror till viss del på en tids-press vid 
planarbetet som då gjorde att vissa misstag och fel smög sig in i planen då all infor-
mation ej fanns om de skyddsvärda träden vid planens fastställande samt att verk-
samheten som behöver garaget inte tillhandahöll all information om dess utformning 
i ett tidigt skede. 

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

Yrkande 
Marie-Helen Ståhl (S) med instämmande av Tomas Zander (C) yrkar bifall till bygg-
lov.  

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 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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§ 302 Dnr 2021/73 BN 

BN 2021/73 Information om förvaltningens arbete med tillsyn för obliga-
torisk ventilationskontroll (OVK), information 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen informerar nämnden om deras arbete med tillsyn för obligatorisk 
ventilationskontroll(OVK). 

Informationsbrev håller på att skickas ut till olika fastighetsägare som har OVK-plik-
tiga fastigheter i kommunen. Om protokoll från utförd kontroll ej inkommer inom ut-
satt tid så skickas en påminnelse och därefter ett föreläggande. 

Föreläggandet som kan beläggas med vite tas som ett ärende i nämnden innan 
detta skickas ut.  

Samhällets tillsyn över att reglerna följs ligger på kommunens byggnadsnämnd. 
Nämnden ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäl-
ler OVK. Byggnadsnämnden har också ett informationsansvar, och det är dit man 
ska vända sig med frågor i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att 
göra ingripanden när så behövs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Bedömning 
I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll 
av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad 
sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll 
av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar byggnadsinspektören för information i ärendet. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till förvaltningen 
Beslutet skickas till servicecenter för kännedom 
______________
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§ 303 Dnr - BN 

Övriga frågor och information 

Dagens sammanträde 
 Förvaltningen informerar nämnden om Södra Munketorp S:2, diarienummer

2014/38. Förvaltningen har varit i kontakt med mäklaren.

 Förvaltningen informerar nämnden om Böda-Torp 9:11, diarienummer
2021/1525.

 Bygglovschefen informerar nämnden om att han begärt entledigande från sin
tjänst. Sista arbetsdag är 2022-02-28.

______________
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