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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-17.00

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm
Jenny Sunnman
Sven-Ingvar Nilsson
Willy Kuppe
Inger Sundbom
Stefan Olof Lundgren
Arne Sjögren
Claes Horn af Rantzien
Torbjörn Nilsson, tjg ersättare

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkström, sekreterare
Kaj Niklasson, byggnadsinspektör
Margareth Brynielsson, assistent
Åsa Bejemar, planarkitekt
Heléne Werthwein, miljöinspektör
Veronica Apell, miljöinspektör
Kristina Kvamme, miljöinspektör
Maria Pettersson, miljöinspektör

§
§
§
§
§
§

Ewa Sigfridsson, ej tjg ersättare

(V)

(M)
(C)
(S)
(C)
(C)
(S)
(S)
(ÖP)
(KD)
(MP)
(M) kl 09.00-16.00, § 29-53

32-35
38
48, 53, 57
51, 52
53
53

Utses att justera

Birger Palm med Jenny Sunnman som ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 28 februari kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Jerkström
Ordförande

Jan Erici
Justerande

Birger Palm

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN

2011 - 02 - 28 -- 2011 - 03 - 22.
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§ 29
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
-

Regionförbundet anordnar Presidie- och miljöchefsmöte i Kalmar den 5
april kl 8.30 – 13.00.

-

Kommunen har lämnat in slutligt underlag till miljödomstolen i vårt överklagande av länsstyrelsens Natura 2000-beslut. Inom förvaltningen har vi
lagt ner mycket arbete på att utveckla vår talan i överklagandet.

-

Vår nya medarbetare Maria Pettersson har börjat denna vecka. Maria ska
vikariera för Kristina.

-

En annons om två nya planarkitekter ligger ute nu. Den ena tjänsten är en
vikarie för Martina som kommer att vara barnledig i juni och framåt.

-

Vi har påbörjat att ta fram ett förslag till ny delegationsordning och förslag
till ny PBL-taxa enligt nya PBL.

-

Roller och uppdrag och relationer mellan politiker och tjänstemän. Diskuterades med anledning av den utbildning som alla ledamöter gått igenom.
Från kursen betonades att goda resultat förutsätter:
Gemensam syn på rollfördelningen, dialog, respekt, förtroende och tillit.
Rollfördelningen:

Förtroendevalda

Förvaltningen

Styra (VAD-frågor)

Leda och utföra (HUR-frågor)

Besluta om mål, policy, riktlinjer

Utreda, lägga förslag, delta i processen
kring mål, policy och riktlinjer

Detaljbeslut endast i undantagsfall Ta detaljbeslut på delegation
Följa upp/Utvärdera

Rapportera resultat

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr. 2010-000796

Planprioritering 2009-2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

Endast mindre justeringar i tidsplanen har gjorts sedan förra nämnden.
På måndag den 28 februari kl 19 kommer ett informationsmöte om översiktsplaneringen av Rälla-Stora Rör att hållas i tingssalen, stadshuset. Vid senaste
Kommunfullmäktige bjöds samtliga politiker in till mötet.
____________________________

§ 31
Nya datum för nämnd och AU i juni månad 2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

sammanträdesdag för arbetsutskottet (AU) fastställs till onsdag
15 juni och nämnden till onsdag 29 juni 2011.
Även nästa AU-sammanträde ändras till måndag 7 mars och nästa
besiktningsresa äger rum måndagen därpå, den 14 mars.

________________ _______________________
Redogörelse för ärendet
Vid genomgång av nämndens sammanträdesdagar 2011-01-26 konstaterades
att tiden mellan juni och augustinämnden blir alltför lång varför juninämnden
bör förläggas efter Midsommarhelgen istället för veckan innan.
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2011-01-26 § 3 att, förutom
juni månad, fastställa övriga sammanträdesdagar 2011 för MBN, arbetsutskottet (AU) samt besiktningsresor enligt redovisat förslag, samt att ett nytt
förslag för juni månad ska presenteras vid denna nämnd.
Det nya förslaget är att nämnd och AU byter plats från tidigare förslag, så att
AU har sammanträde onsdag 15 juni och nämnden onsdag 29 juni.
Förslag har även inkommit att datum för både AU och besiktningsresan i mars
ändras.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr. 2009-000716

Budgetuppföljning för december månad 2010
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 33

Dnr. 2009-000716

Förvaltningsberättelse för år 2010
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förvaltningsberättelse för år 2010.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Det ekonomiska resultatet resulterade i ett överskott på 23 tkr jämfört med
förra årets överskott på 9 tkr. Arbetet med bostadsanpassning visar ett
underskott med 557 tkr jämfört med förra årets underskott på 644 tkr.
Omsättningen inom ramen var 13 106 tkr och intäkter från avgifter var
6 711 tkr, d.v.s. 51%. Intäkter från projekt, främst Lova- och Lona-projekt
var 2 300 tkr.
Anmärkningsvärt är att Bostadsanpassningsverksamheten inte får nödvändiga resurser i budget utan ska tvingas ge underskott år efter år.
I jämförelse med andra kommuner är vår budget mycket snålt tilltagen.
____________________________

§ 34

Dnr. 2010-001539

Budgetförslag för år 2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-02-23

sid 5 (36)

Paragrafer

29-61

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
att

godkänna redovisningen av budgetförslaget för år 2011.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Budgeterade kostnader för 2011 är 12 080 tkr vilket är lägre än utfallet för
2010 på 13 106 tkr. Detta beror på att några poster, främst planläggning för
Ekerum flyttats utanför ramen till projekt.
Budgeten visar varken över- eller underskott utan är i balans.
____________________________
§ 35

Dnr. 2010-001362

Ändring av timtaxa för 2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar inför år 2011,
att

timtaxan för nämndens taxor höjs till 719 kronor.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden har fyra taxor:
- prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- offentlig kontroll av livsmedel
- kontroll över detaljhandel med visa receptfria läkemedel
- lov och tillsyn m.m. inom plan- och bygglagens område.
Dessa taxor är alla beslutade av kommunfullmäktige.
Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra de i denna taxa
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex)
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.
Motivering av beslutet
Konsumentprisindex har stigit med 1,2 % mellan oktober 2009 jämfört med
september 2010. Taxan för 2010 var 710 kr och den får därmed höjas till 719
kr för 2011.
Andra kommuner i regionen ser också över sina taxor, t.ex. Västervik (771
kr) Kalmar (726 kr), Mörbylånga (712 kr) och Oskarshamn (700 kr).
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Delegationsbeslut
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 37
Meddelanden
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

§ 38

Dnr. BN 2010-000306

Köpings Tall 4:5 och 4:10, förfrågan om upprättande av detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om upprättande av detaljplan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastighetsägaren har via ombud i skrivelse inkommen till Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-10-06 ansökt om att få upprätta detaljplan avseende de
två fastigheterna Köpings Tall 4:5 och 4:10. Kommunen har kommunicerat
med sökande 2010-10-18 och meddelat att kommunens avsikt inte är att
bevilja planförfrågan. Ett yttrande på detta från sökande inkom 2011-01-07.
Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan, nämnden återremitterade
ärendet till förvaltningen med önskemål om att besiktningsgruppen skulle
besöka platsen. Besiktningsgruppen har besökt platsen 2011-02-07.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Under hösten 2002 placerades 6 st byggnader på fastigheterna, 2003-01-30
beviljades lov för åtgärden. Fastigheterna ligger utanför detaljplanerat område. Kommunen beslöt då att pröva byggnationen enbart genom bygglov.
Bygglovet överklagades och beslutet har upphävts efter att ha överklagats till
högsta instans. Ärendet återförvisades till nämnden för ny handläggning.
2010-06-23 beslutade miljö- och Byggnadsnämnden, §§ 179 och 180, att
förelägga fastighetsägarna att ta bort de sex byggnader som uppförts och nu
saknar lov samt, att man inte är beredd att upprätta detaljplan för området.

Motivering av beslutet
Nämnden har i tidigare beslut redan tagit ställning till eventuell planläggning
av området.
Kommunen har under hela ärendets gång stått fast vid beslutet att inte pröva
ärendet genom detaljplan utan med bygglov. Detta har nu visat sig inte vara
möjligt.
Förvaltningen menar att en kompensationsåtgärd i form av planläggning av
området inte står i rimlig proportion till den situation som det överklagade
bygglovet lett till. Med hänvisning till kostnader och resurser anser förvaltningen inte att det är möjligt att upprätta detaljplan för enbart dessa fastigheter.
En detaljplan, även av ringa storlek, bedöms ta minst ett år att genomföra
och innebär stora kostnader och resursanvändande för kommunen. Eftersom
området redan idag är konfliktfyllt finns det mycket stora risker med att planen kommer att bli överklagad och tids- samt kostnadsperspektivet skenar
därmed iväg ytterligare.
Detaljplaner ska vara ett resultat av en långsiktig övergripande samhällsplanering och inte enbart gynna en enskild. Det allmänna intresset för en plan
som den föreslagna får anses obefintligt, och förvaltningen kan inte motivera
prioriteringen av en sådan plan framför andra mer samhällsbetydande planer.

Upplysningar
Detta beslut kan endast överklagas enligt bestämmelser i Kommunallagen
(kommunalbesvär).
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Dnr. A 2010-0001

Upphävande av fastighetsplaner, tidigare tomtindelning, för kvarteret
Öland
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna upprättad samrådsredogörelse.

________________________________________
Redovisning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Öland 3 och Öland 6 har ansökt hos Lantmäteriet om
att upphäva tomtindelningen för att kunna flytta gränsen mellan sina två fastigheter. En mindre del av den större fastigheten Öland 3 ska tillföras den
mindre fastigheten Öland 6. Avsikten är att ägaren sedan ska kunna bygga ett
nytt bostadshus till sig själv på Öland 6 på samma plats som de nu befintliga
uthusen.
För kvarteret Öland gäller stadsplan nr OF som fastställdes 1917-11-16.
Tomtindelningar som finns i denna stadsplan görs inte längre i moderna planer. Upphävandet av tomtindelningarna är ett rent administrativt förfarande
och har redan genomförts inom flera kvarter i Borgholm.
Lantmäteriet har utrett frågan och upprättat ett samrådsförslag. Samtliga fastighetsägare i kvarteret har fått möjlighet att lämna synpunkter. Ägarna till
Öland 3,4,5,6 samt Borgholms kommun har skriftligen godkänt förslaget.
Ägaren till Öland 1 har lämnat en skrivelse där han motsätter sig förslaget.
Motivering av beslutet
Fastighetsplaner och äldre tomtindelningar kan upphävas enligt 5 kap 28 §
plan- och bygglagen (PBL). Sedan PBL:s tillkomst 1987 verkar Borgholms
kommun för att upphäva äldre tomtindelningar. Några nya tomtindelningar
och fastighetsplaner tas ej heller fram.
De äldre tomtindelningarna (fastighetsplanerna) tjänar inte längre något syfte
utan utgör mer administrativa hinder i samhällsutvecklingen. På sikt bör dessa upphävas för hela Borgholms innerstad. När det blir aktuellt att upphäva
tomtindelning för en eller flera fastigheter i ett kvarter, bör upphävandet göras för hela kvarteret på en gång.
Någon utökad byggrätt ges inte genom att slopa den nu gällande tomtindelningen. Ett eventuellt framtida bygglov påverkas inte heller av den nu gällande tomtindelningen. Den enda skillnaden blir att fastigheten Öland 6 blir något större och Öland 3 något mindre jämfört med dagens situation.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr. 2010-001069

Bläsinge 5:6 och 5:2, medgivande till fastighetsreglering
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

vägra medgivande till fastighetsbildningen.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Lantmäteriet har fått in ett ärende om fastighetsreglering berörande Bläsinge
5:6 och Bläsinge 5:2. Bläsinge 5:6 är en fritidshusbostad för 1-2 familjer.
Bläsinge 5:2 är en lantbruksfastighet. Då området omfattas av strandskyddsbestämmelserna har Lantmäteriet lämnat in ärendet för samråd till Miljö- och
byggnadsnämnden (MBN), inkommen 2010-05-18. Ärendet rör om undantag
kan medges från kravet på fastighetsbildningens förenlighet med strandskyddet.
Platsen besöktes av Miljö- och byggnadsförvaltningen den 21 maj 2010.
På Bläsinge 5:6 gjordes 1972 en fastighetsreglering och tomtens areal utökades från 1120 kvm till 2540 kvm. I beslut 11.124-2202-72 anger Länsstyrelsen tomtplatsbestämning som motsvarar de nuvarande fastighetsgränserna
för Bläsinge 5:6. Marken norr om Bläsinge 5:6 har genom nyttjanderättsavtal
skötts av fastighetsägaren. Av ansökan framgår inte hur stor arealen skulle bli
efter fastighetsbildningen men uppskattningsvis kommer arealen överstiga
5000 kvm. Området är omgärdat av stenmur i nordlig och östlig riktning.
Marken runt fastigheten betas och utgörs delvis av strandängar.
För området gäller förordnande om strandskydd. Syftet med strandskyddet är
att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdena
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet
(7 kap 13 §, Miljöbalken/MB). Särskilda hushållningsbestämmelser råder
enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB.
Sökt område omfattas av riksintresse för friluftsliv, Norra Ölands kuster (F6)
riksintresse för Naturvård, Östra Ölands strandängar (N66), Länsstyrelsens
Naturvårdsplan (N36) och ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.
Området omgärdas av betade sjömarker och bedöms ha höga naturvärden.
I beslut 2010-08-18 § 224 avstyrkte MBN den föreslagna fastighetsregleringen med motiv att den inte var förenlig med strandskyddets syften.
Lantmäteriet har därefter hänskjutit frågan åter till MBN enligt 3 kap 3 §
fastighetsbildningslagen (FBL).
Åtgärden kan även betraktas som förhandsbesked för uppförande av bostadshus i och med att fastigheten blir så stor att ytterligare en tomtplats kan tillskapas.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) skall kommunen ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda
platsen.
Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § PBL användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap MB
tillämpas.
Enligt förarbetena (prop. 1985/86:2) till naturresurslagen (NRL) sägs i motivuttalande till 3 kap 1 § (numera 4 kap 1 § MB) bl.a. följande beträffande
Öland. (sid. 174):
"Det öppna landskap som dominerar Öland är speciellt känsligt för ingrepp av
olika slag. Bebyggelse bör därför lokaliseras på ett sätt som är anpassat till
landskapet och det befintliga bebyggelsemönstret. Särskild försiktighet bör i
vissa fall iakttas med att tillåta spridd bebyggelse, speciellt i områden av den
öppna karaktär som jag nyss nämnde och i områden som i huvudsak är opåverkade av bebyggelse eller i övrigt har en orörd prägel."
Betydande återhållsamhet ska enligt förarbetena till NRL iakttas med att tillåta ny enskild fritidsbebyggelse på Öland. Denna princip gäller även vid tilllämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr prop
1997/98:45, s. 35).
Vid planläggning och i enskilda ärenden skall enligt 2 kap 2 § PBL byggnadsnämnden, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas.
Även andra aspekter än de som regleras i 2 kap kan behöva tas med i bedömningen, t.ex. om den tilltänkta platsen är lämplig med hänsyn till kraven i
3 kap PBL på anpassning till landskapsbilden.
Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 3 § lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till

Justerandes sign

1.

de boendes och övrigas hälsa,

2.

jord-, berg- och vattenförhållandena,

3.

möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan
samhällsservice,

4.

möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,

5.

risken för olyckor, översvämningar och erosion.
Utdragsbestyrkande
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Enligt ÖP 02 skall ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom
eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där
det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan, som eventuellt föregås
av fördjupad översiktsplan. Utanför dessa områden kan frågan om bygglov eller förhandsbesked oftast avgöras utan detaljplan.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 1 § skall prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske
genom detaljplan för
1.

ny sammanhållen bebyggelse,

2.

ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan
prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked,

3.

bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske
i ett sammanhang.

Att i ett område som saknar möjlighet till allmänt avlopp kunna utföra ytterligare en enskild anläggning som inte påverkar grundvattnet negativt bedöms
som mycket svårt med rådande markförutsättningar.
Sammantaget med bedömning angående strandskydd gör att nämnden inte
anser att platsen är lämplig att bebygga. Åtgärden uppfyller därmed inte kraven i 2 kap och 5 kap 1 § PBL, samt anses strida mot hushållningsbestämmelserna i miljöbalken kap 3 och 4 PBL.
Upplysningar
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökande till fastighetsregleringen med uppgift om hur man
överklagar.
____________________________

§ 41

Dnr. BN 2010-000152

Föra 3:22, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage
samt förrådsbyggnad
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
garage samt förrådsbyggnad med motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-07-21, avser
förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus och garagebyggnad samt
en förrådsbyggnad.
Tidigare ansökan har avsett västra delen av fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2009-03-25 § 74 att avslå ansökan om förhandsbesked enligt nämndens motivering.
Sökanden vill nu ha prövat om östra delen av fastigheten kan bedömas vara
lämplig.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Fastigheten utgör idag en obebyggd lantbruksenhet om 3,6 ha.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller, vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked, att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i planoch bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens (MB)
kap 3 och 4.
För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt
att den ansluter till den lokala traditionen, t.ex. malmbebyggelse.
Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning
överensstämmer med riktlinjerna i MB och i redovisade riksintressen för
naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0804 och är fortsatt negativ till åtgärden.
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig i ärendet, några yttranden har inte
inkommit.

Motivering av beslutet
Även en placering i östra delen av fastigheten innebär att bostadsbebyggelse
lokaliseras utan anslutning till befintlig bebyggelse i ett i övrigt obebyggt område.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 1 § PBL, samt anses strida mot
hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Justerandes sign
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 42

Dnr. L 2010-000101

Enerum 1:8, förhandsbesked för lokalisering av 2 tomtplatser
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av 2 tomtplatser för
uppförande av fritidshus enligt motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-03-05 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0305 och var positiva till åtgärden.
Berörda grannar har därefter hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Tomtplatsen ska ansluta till det allmänna vattennätet.
Motivering av beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt PBL 2 kap 1,2 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Sökanden har följt nämndens förslag om att nöja sig med 2 st tomtplatser
mot sökandens tidigare 3 st.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 3 kap PBL vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämplig form och färg.
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Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 43

Dnr. BN 2010-000159

Rälla Tall 9:25, bygglov för uppförande av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus om 91 m².

att

åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 b och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Kopia på försäkring ska redovisas innan arbetet påbörjas.

Bygganmälan samt anmälan om vem som utsetts till kvalitetsansvarig
skall göras senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom 2010-07-28 och avser bygglov för uppförande av ett fritidshus.
Fastigheten bildades 1985-10-24 för verkstadsändamål och ligger utanför
detaljplan och samlad bebyggelse.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i planJusterandes sign
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och bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens (MB:s)
3:e och 4:e kapitel. För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
I området Rälla-Stora Rör pågår arbetet med en fördjupning av översiktsplanen, förslaget har varit ute på samråd och inkomna yttranden sammanställs inför den kommande utställningen. I arbetet ingår också en utredning
där trafikförhållandena kommer att belysas.
Sedan fastigheten bildades 1985 för verkstadsändamål, konstateras att såväl
byggnads- som miljölagstiftning i väsentliga delar har förändrats. Redan utan
dessa förändringar så gäller enligt praxis att avstyckningar äldre än ca 10 år
anses inaktuella och därför inte kan åberopas vid ansökningar om förhandsbesked/bygglov.

Förvaltningens förslag till beslut vid Miljö- och byggnadsnämndens
(MBN) sammanträde 2010-12-01:
Förslaget innebär att en ny bostadstomt tillskapas i ett område där arbete
med en fördjupad översiktsplan pågår och att fastigheten inte är prövad för
bostadsändamål. Platsen är inte heller något av de utpekade områdena för
bostäder, tillkommande byggnation bör därför lämplighetsprövas genom detaljplan efter att arbetet med den fördjupade översiktsplanen har slutförts.
Förvaltningen har kommunicerat de negativa fakta som framkommit med sökanden. Begäran om yttrande är mottaget av sökanden 2010-10-17.
2010-11-03 inkom yttrande från sökanden. Det inkomna yttrandet föranleder
inte ändrat ställningstagande i ärendet.
Ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus bör därför avslås.
Vid sammanträdet 2010-12-01 yrkande Ingegärd Modigh-Johansson (c) att
ansökan skall bifallas. Förslaget innebär att berörda sakägare först måste beredas tillfälle att yttra sig.
Liggande förslag från förvaltningen var att ansökan skall avslås.
Med rösterna 4 JA och 6 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Ingegärd Modigh-Johanssons förslag.
2010-12-01 § 316 beslutade MBN således, efter genomförd votering, att ställa
sig positiv till ansökan och återremitterar ärendet till förvaltningen för att underrätta berörda sakägare.
Därefter har berörda grannar hörts och inga erinringar har inkommit.
Yrkanden
Claes Horn af Rantzien (mp) anser att man bör invänta översiktsplaneringen
för området och yrkar därför, med bifall från Stefan Olof Lundgren (öp), om
avslag på ansökan.
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Mats Karlsson (c) yrkar, med bifall från Sven-Ingvar Nilsson (c), Torbjörn
Nilsson (m) och Arne Sjögren (kd) att bygglov skall beviljas.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla Mats Karlssons yrkande.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder Mats Karlssons förslag röstar JA.
Den som biträder Claes Horn af Rantziens förslag röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
*

Mats Karlsson (c)
Birger Palm (s)
Jenny Sunnman (c)
Sven-Ingvar Nilsson (c)
Willy Kuppe (s)
Jan Erici (m)
Inger Sundbom (s)
Stefan Olof Lundgren (öp)
Arne Sjögren (kd)
Claes Horn af Rantzien
Torbjörn Nilsson (m)

NEJ
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
7

4

Med rösterna 7 JA och 4 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Mats Karlssons förslag.

Motivering av beslutet
Byggnaden är väl anpassad och fastigheten kommer med tiden att utgöra ett
bra komplement till bebyggelsen i området.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, 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 annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
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Claes Horn af Rantzien (mp), med tillstyrkan från Birger Palm (s), Inger Sundbom (s) och Stefan Olof Lundgren (öp), reserverar sig skriftligen mot beslutet
(bilaga).
____________________________

§ 44

Dnr. BN 2010-000388

Räpplinge 5:2, bygglov/bygganmälan för uppförande av enbostadshus samt garage-/förrådsbyggnad
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus om 203,5 m² samt
garage-/förrådsbyggnad om 83,8 m².

att

åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 b och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Kopia på försäkring ska redovisas innan arbetet påbörjas.

Bygganmälan är gjord i samband med ansökan om bygglov.
att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Bo-Christer Andersson, godkänns för detta arbete.

att

en enkel kontrollplan behövs som minst omfattar kontrollpunkter för:
ventilation, grundläggning/dränering, VA-installation, stomme, värmeisolering, fuktskydd, tillgänglighet, säkerhet vid användning, brandskydd/brandvarnare, överensstämmelse med bygglov samt färdiganmälan.

att

byggsamråd ska genomföras innan arbetena påbörjas. Beslutet utgör
kallelse till samråd. Byggherren ska kontakta byggnadsinspektören
för överenskommelse om tid och plats.

att

sakkunnig (t.ex. sotarmästaren) skall besikta anläggningen innan den
får tas i bruk. Intyg om godkänd besiktning skall inlämnas till Miljöoch Byggnadsnämnden.

Förslag till kontrollplan ska upprättas av godkänd kvalitetsansvarig och
inlämnas senast i samband med byggsamrådet.
Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
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Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-11-26 och avser
uppförande av enbostadshus om 203,5 m², garage-/förrådsbyggnad om
83,8 m² samt installation av eldstad.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Åtgärden överensstämmer med förhandsbesked lämnat 2010-09-22.
Miljö- och Byggnadsnämndens beslut 2010-09-22 § 245 att meddela positivt
förhandsbesked för uppförande av bostadshus är överklagat av ägaren till fastigheten Räpplinge 5:9.
Berörda grannar har hörts och ett yttrande med erinran har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.
Trafikverket har meddelat tillstånd för ny utfart mot väg 925.
Platsen ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Motivering av beslutet
Byggnaden är väl anpassad och fastigheten kommer med tiden att utgöra ett
bra komplement till bebyggelsen i området. En tillfart till en ny tomtplats bedöms inte vara så stor olägenhet att åtgärden därför skall vägras.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, 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 annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som, via rapportering
med lägesuppgifter, bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta
Lantmäteriet (Metria) i Borgholm (0485-15244).
Byggnaden skall anslutas till allmänt VA-nät. För tillkommande fritidshus/
gäststuga inom fastigheten utgår extra avgift enligt fastställd taxa.
Blankett för anslutning bifogas beslutet.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
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Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren till fastigheten Räpplinge 5:9, som avgivit yttrande i
ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 45

Dnr. BN 2010-000005

Bäckalund 2:15, bygglov för uppförande av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus enligt reviderade ansökningshandlingar inkomna 2011-02-15.

att

åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 b och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Kopia på försäkring ska redovisas innan arbetet påbörjas.

Ansökan om bygglov tolkas även som bygganmälan.
att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Rune Karlsson, godkänns för
detta arbete.

att

en enkel kontrollplan behövs som minst omfattar kontrollpunkter för:
ventilation, grundläggning/dränering, VA-installation, stomme, värmeisolering, fuktskydd, tillgänglighet, säkerhet vid användning, brandskydd/brandvarnare, överensstämmelse med bygglov samt färdiganmälan.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av godkänd kvalitetsansvarig
och inlämnas senast tre veckor innan arbeten påbörjas.

att

byggsamråd behöver ej genomföras om sökanden / byggherren inte
särskilt begär det.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och Byggnadsförvaltningen 2010-05-10, kompletterades med fasadritningar 2010-10-22 samt planritning och situationsplan
2010-11-09. Ansökan avser uppförande av fritidshus om 203 m².
(Efter revidering av byggnadens utformning 2011-02-15 har ytan minskats
med ca 20-25 m².)
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Åtgärden överensstämmer med förhandsbesked lämnat 2008-09-24.
Berörda grannar har hörts och yttrande från ägaren till Bäckalund 2:14 har
inkommit. Synpunkterna innebär främst att det blir ett stort tak mot öster
samt att förrådsbyggnaden endast är placerad 3 meter från gränsen.
Sökanden har delgivits yttrandet och väljer att låta förrådsbyggnaden utgå
från ansökan.
Enskild avloppsanläggning har bedömts av miljöavdelningen kunna anläggas
enligt undersökning utförd i samband med förhandsbeskedet.
Inom snar framtid kommer området att förses med allmänt avlopp och fastigheten kan därmed anslutas till det allmänna nätet.
Miljö- och Byggnadsnämndens Arbetsutskott (MBN Au) beslutade 2011-02-09
att meddela sökanden att nämnden har för avsikt att avslå ansökan med avseende på byggnadens utformning.
Sökanden har därefter i samråd med stadsarkitekten 2011-02-15 inkommit
med reviderad ansökan.
Yrkanden
Arne Sjögren (kd) ställer sig positiv till den reviderade ansökan och yrkar,
med bifall från Claes Horn af Rantzien (mp), Sven-Ingvar Nilsson (c) och Mats
Karlsson (c), att bygglov skall beviljas.
Birger Palm (s) anser att den omarbetning som gjorts på byggnadens utformning ej är tillräcklig och yrkar, med bifall från Torbjörn Nilsson (m),
Inger Sundbom (s) och Stefan Olof Lundgren (öp), att ärendet skall återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla Arne Sjögrens yrkande.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder Arne Sjögrens förslag röstar JA.
Den som biträder Birger Palms förslag röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
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JA
*

Mats Karlsson (c)
Birger Palm (s)
Jenny Sunnman (c)
Sven-Ingvar Nilsson (c)
Willy Kuppe (s)
Jan Erici (m)
Inger Sundbom (s)
Stefan Olof Lundgren (öp)
Arne Sjögren (kd)
Claes Horn af Rantzien
Torbjörn Nilsson (m)

NEJ
*

*
*
*
*
*
*
*
*
6

*
5

Med rösterna 6 JA och 5 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Arne Sjögrens förslag.

Motivering av beslutet
Då sökanden har valt att låta förrådet utgå och bostadshuset trots allt ligger
ca 20 meter från den gemensamma gränsen bedöms inte husets utformning
eller placering vara någon olägenhet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL)
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, 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 annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos
Miljö- och Byggnadsnämnden.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren till fastigheten Bäckalund 2:14, som avgivit yttrande
i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Birger Palm (s), Inger Sundbom (s) och Stefan Olof Lundgren (öp) reserverar
sig mot beslutet gällande byggnadens utformning.
____________________________
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§ 46

Dnr. L 2009-000479

Stenninge 5:16, yttrande över skrivelse till Förvaltningsrätten
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

vidhålla tidigare beslut.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-06-23 § 185 att bevilja
bygglov för uppförande av ett vindkraftverk med maximal navhöjd om 55
meter, maximal rotordiameter om 53 meter samt en transformatorkiosk.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2010-12-15 avslog
överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Förvaltningsrätten i Växjö, som
2011-02-08 förelägger MBN att yttra sig över klagandes skrivelse. Yttrandet
ska vara skriftligt och Förvaltningsrätten tillhanda senast 2011-02-23 (förlängd yttrandetid erhållen till 2011-03-04).
Beslutet skickas till: Förvaltningsrätten i Växjö, Att. Ingela Jonnergård,
Box 42, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr 383-11)
____________________________

§ 47

Dnr. L 2007-000294

Grönslunda 1:6 och 1:7, kallelse till syn på stället
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

som representanter från nämnden deltar Birger Palm (s) och Claes
Horn af Rantzien (mp) samt stadsarkitekt Leo. Eriksson från förvaltningen.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
I skrivelse daterad 2011-02-03 från Förvaltningsrätten i Växjö kallas Miljöoch Byggnadsnämnden till syn på stället.
Plats: Grönslunda 1:6 och 1:7, Grönslunda
Tid:
Onsdag 2 mars 2011, kl. 13.00.
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Bakgrund
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2008-01-17 § 16, efter votering, att meddela ett positivt förhandsbesked för 3 tomtplatser.
Beslutet överklagades av granne till Länsstyrelsen, som 2008-09-29 undanröjer MBN:s beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning.
MBN överklagar Länsstyrelsens beslut till Länsrätten, som i dom 2009-02-11
fastställer Länsstyrelsens beslut om återförvisning.
MBN beslutar åter 2009-04-22 § 105, efter votering, att meddela positivt
förhandsbesked för 3 tomtplatser.
Beslutet överklagades av granne till Länsstyrelsen, som 2010-04-19 beslutar
att upphäva MBN:s överklagade beslut.
Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten, som
2010-05-21 förelägger MBN att inkomma med skriftligt svar på överklagandet. MBN beslutar 2010-05-26 § 151, efter genomförd votering, att medge
vad som yrkas i målet och att vidhålla tidigare ställningstagande.
Förvaltningsrätten kallar nu MBN till syn på stället 2011-03-02.
____________________________

§ 48

Dnr. 2011-000007

Bläsinge 3:28, yttrande över planerat biotopskydd
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

som svar till Skogsstyrelsen avge följande yttrande:
Miljö- och Byggnadsnämnden tillstyrker att aktuellt område får ett
formellt skydd i form av biotopskydd.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Skogsstyrelsen överväger att besluta om biotopskyddsområde på fastigheten
Bläsinge 3:28. Området kommer att registreras som nyckelbiotop och aktuell
biotoptyp är mark med mycket gamla träd. Del av föreslaget biotopskydd utgörs även av sumpskog/kärrskog med benämning Östra mossen. Sumpskogen är tidigare inventerad av Skogsstyrelsen. Större delen av sumpskogen
omges av åkermark.
Nyckelbiotoper är mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljöer
för hotade djur- eller växtarter eller för övrigt särskilt skyddsvärda områden.
Nyckelbiotoper kan ses som komplement till och ibland överbrygga stora
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avstånd mellan värdefulla naturmiljöer som naturreservat och Natura 2000områden. Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas verksamheter
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön, 7 kap 11 § Miljöbalken (MB).
Beslutet sänds till Skogsstyrelsen, Lennart Hamrin, Norra vägen 2 G,
382 37 Nybro. (Enligt överenskommelse skall yttrandet vara Skogsstyrelsen
tillhanda snarast efter justeringsdagen.)
____________________________

§ 49

Dnr. 2011-000096

Flodkräfta på Öland, yttrande över förslag till skyddsområde
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

tillstyrka förslaget om att inrätta skyddsområde för flodkräfta på
Öland.

att

yrka på att Länsstyrelsen löser in befintliga odlingar av signalkräfta
och drar tillbaka befintliga tillstånd, samt att övriga illegala bestånd
av signalkräfta utrotas.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har för avsikt att fatta beslut om förvaltningsplan för flodkräfta
i Kalmar län. Förvaltningsplanen föreslår att Öland ska bli skyddsområde för
flodkräfta. Ett åtgärdsprogram har tagits fram i samarbete med Fiskeriverket
och Naturvårdsverket med syfte att bevara den svenska flodkräftans biologiska, kulturella och ekonomiska värden. Yttrande ska lämnas till Länsstyrelsen
senast 7 mars.
Förvaltningsplanen grundar sig på en inventering som genomfördes i början
av 2000-talet vilken gav en bra, men inte heltäckande bild av utbredning i
länet, inklusive Öland.
För Öland redovisas en sjö med säker förekomst av flodkräfta, Hornsjön, samt
14 andra sjöar utan kräftförekomst. Dessutom redovisas 20 övriga vatten
med flodkräfta samt 5 övriga vatten med signalkräfta.
Motivering av beslutet
Öland har mycket bra förutsättningar för odling av flodkräfta. För att skydda
förekomst av flodkräfta på Öland är det nödvändigt med beslut om skyddsområde och att de regler som följer av detta beslut upprätthålls och följs upp.
Hot kommer från kräftpest som kan följa med redskap, båtar m.m. men det
största hotet är att kräftpest kan spridas från befintliga signalkräftbestånd.
Justerandes sign
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Därför är en nödvändig följd av beslutet om skyddsområde att befintliga odlingar av signalkräfta löses in av Länsstyrelsen och att befintliga tillstånd dras
in.
Beslutet sänds till Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 KALMAR.
Yttrandet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2011-03-07.
Kopia av beslutet översänds till Mörbylånga kommun, Att. Mats Lindahl,
för kännedom.
____________________________

§ 50

Dnr. 2010-001538

Åtgärdsprogram för långhorningar i hassel och klen ek
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar:
att

tillstyrka förslaget till åtgärdsprogram för långhorningar i hassel och
klen ek för perioden 2011-2014 under förutsättning att information,
rådgivning och tillräcklig ersättning lämnas till markägare och brukare
så att målen med programmet kan uppnås.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett nationellt åtgärdsprogram för långhorningar i hassel och klen ek för perioden 2011-2014 har upprättats på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmet
omfattar sex rödlistade långhorningar som lever i död ved av hassel och klen
ek. Enligt programmet har dessa sex långhorningar samt en stor mängd
andra rödlistade vedlevande insekter knutna till hassel och klen ek minskat till
följd av habitatförstörelse av hässlen och ekrika skogar. Dessutom hotas dessa insekter ytterligare av ökat uttag av bioenergi i de områden de förekommer, främst i Mittlandsskogen på Öland och i lokaler på fastlandet i östra
Småland.
Av de sex långhorningarna förekommer fyra på Öland, Hasselbock, Mindre
ekbock, Molnfläckbock samt Rödbent ögonbock. De två övriga är Brunsvart
spegelbock och Ekgrenbock.
Åtgärder och rekommendationer som föreslås för att bevara arterna är:

Justerandes sign

-

bättre information om arterna och deras ekolog till markägare, brukare
och tjänstemän,

-

röjning och gallring i ek- och hasselrika trädbärande betesmarker och
naturvårdande områden med ädellöv,
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-

hantering av ek- och hassel-GROT, d.v.s. gren och toppar av klena
stammar av ek och hassel,

-

utbildning, rådgivning,

-

fortsatta inventeringar, områdesskydd, populationsförstärkande åtgärder
och övervakning.

Kostnaden för att genomföra programmet har beräknats till 1.715.000 kr.

Motivering av beslutet
Åtgärdsprogrammet omfattar en informativ, kunnig och spännande beskrivning av insektsarterna, deras livsmiljö, utbredning samt bevarandekrav.
Utifrån vision och mål föreslås olika åtgärder.
Arterna finns oftast i övergångszonerna mellan jordbruks- och skogsbruksområden, framförallt i busk- och trädbärande betesmarker. Det är viktigt att det
finns gott om ek i landskapet, brynmiljöer med solexponerad ekved i olika dimensioner samt stora hässlen med varma gläntor och bryn. Vid avverkning
och gallring kan god utformad naturhänsyn skapa fina miljöer.
En viktig del i åtgärdsprogrammet är att kunskap förmedlas om hur röjning,
gallring samt hantering av grenar och toppar (GROT) ska gå till. Högar med
grenar och toppar som ligger kvar och torkar under sommaren attraherar
mycket stora mängder vedinsekter. Om dessa högar tas bort efter sommaren
kommer stora mängder larver hackas upp i flismaskiner. En åtgärd är därmed
att lämna speciella hänsynshögar av grenar och toppar, alternativ flisas träden innan insekternas flygsäsong (före 15 april).
Ett nytt hot som uppstått är de nya miljöstödsreglerna inom jordbruket som
riskerar skapa ett landskap med mindre variation genom att bryn, träddungar
och buskrika betesmarker med insprängda varma gläntor måste tas bort.
Länsstyrelsen har dock möjlighet att bevilja undantag från dessa regler för
särskilt betydelsefulla miljöer. Länsstyrelsen har också en mycket viktig uppgift i att förvalta och vårda naturreservat och andra naturvårdsområden. Vår
erfarenhet hittills är att Länsstyrelsen lägger ner stora resurser på att inrätta
fler reservat och andra skyddade områden, men är betydligt sämre på att sedan utföra den skötsel som krävs för att upprätthålla naturvärdena och nå
målen i bevarande- och åtgärdsplaner.
I bilagan 1 Föreslagna åtgärder bör en betydligt större del av resurserna användas till utbildning, rådgivning och ersättning till markägare och brukare för
att lyckas med åtgärdsprogrammet. Förslagen till ytterligare inventering och
återbesök kan lämpligen skjutas på framtiden till dess åtgärdsinriktad skötsel
och andra åtgärder vidtagits.
Beslutet sänds till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ.
Beslutet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast (2011-02-15).
Förlängd yttrandetid erhållen till 2011-03-01.
____________________________
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§ 51

Dnr. 2011-000006

Frönäs 1:8, beslut om provtagning av badvatten på fastigheten
Frönäs 1:8, samt att badplatsen ska klassas som EU-bad
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden meddelar,
att

badplatsen på fastigheten Frönäs 1:8 ska klassas som ett EU-bad och
provtagning av badvattenkvalitén ska ske enligt gällande föreskrifter
för EU-bad.

att

det är fastighetsägaren som är ansvarig för badplatsen och dess
badvattenkvalité på fastigheten Frönäs 1:8.

att

beslutet gäller även om det blir överklagat.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastighetsägaren kontaktade Miljö- och byggnadsförvaltningen i början av
2009, både via telefon och skrivelse, då denne hade fått en faktura gällande
den provtagning som hade tagits på strandbadet på fastigheten Frönäs 1:8.
Fastighetsägaren driver en camping i anslutning till badplatsen. Fastighetsägaren undrade bland annat följande; Varför de som privat näringsidkare ska
stå för kostnaderna, när det enligt kommunen är ett allmänt bad öppet för
allmänheten, men då det sköts med privata medel, att det är ekonomiskt
ohållbart att de som bedriver ett turistföretag med strandnära läge ska behöva stå för provtagningskostnaden.
Dessa frågor besvarades av förvaltningen i en skrivelse till fastighetsägaren
2009-02-12. Anledningen är att EU antog 2006 ett nytt direktiv (2006/7/EG)
för badvattenkvalité. Syftet med direktivet är att skydda människors hälsa
samt att skydda och förbättra miljön. Direktivet införlivades i svensk lagstiftning inför badsäsongen 2008. I maj trädde den nya badvattenförordningen
(2008:218) i kraft och började tillämpas inför badsäsongen samma år.
Enligt den nya förordningen ska kommunen inför varje badsäsong identifiera
de badplatser med ett stort antal badande, samt uppföra en kontrollplan för
provtagning och bedömning av badvattenkvalitén för dessa bad. Identifieringen av baden bygger i huvudsak på ett stort antal badande, vilket är ca 200
badande per dag. Det kan även bero på andra skäl som ett stort antal badande barn eller att vattnet har varit dåligt under flera säsonger.
De bad som kommunen har identifierat har ett stort antal badande registreras
i kommunens badvattenregister och det är dessa bad som får benämningen
EU-bad. De bad som finns med i badvattenregistret är också de bad som
kommunen ska se till att provtagning utförs enligt badvattenförordningen
(2008:218). Dessa bad med provresultat finns tillgängliga för allmänheten på
Naturvårdsverkets och Smittskyddsinstitutets hemsida badplatsen.
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Enligt det allmänna rådet i NFS 2008:8 om badvatten är kommunen ansvarig
för de kommunala badplatserna. För övriga badplatser som inte är kommunala är markägaren eller den som arrenderar marken ansvarig för badplatsen. I
detta ansvar ingår provtagning, undersökning, uppförande av badvattenprofil
och information till allmänheten.
Fastighetsägaren är i kontakt med förvaltningen 2009-04-08 och 2009-04-27
och är fortfarande frågande till varför prover ska tas vid badet och varför de
ska stå för kostnaden, samt vad förvaltningen grundar sitt beslut på när det
gäller vilka bad som tas ut för provtagning. Fastighetsägaren vill inte heller
vara med på den offentliga hemsida där provresultaten registreras. Bestämmer att fastighetsägaren ska komma in med uppgifter om hur många besökande det är till campingen, hur många badande samt hur många bilar det
är på parkeringen m.m. Därefter får en ny bedömning göras.
Fastighetsägaren kommer 2011-01-04 in med beräkningar på antal campingenheter som har besökt campingen, samt bilar och cyklister som har besökt
badet mellan 26/6 2010-11/8 2010, samt räknat ut ett snitt per dag av antal
personer, redogörelsen redovisas vidare på nämnden. I beräkningen är inte
stugorna inräknade, det ska finnas 13 stycken uthyrningsenheter. Enligt fastighetsägaren kan bilar och cyklister direkt härledas till badet, medan campinggästerna är ej direkta badgäster.

Motivering av beslutet
Det är kommunen som har tillsyn över strandbad enligt Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 § punkt 5.
I Badvattenförordningen (2008:218) 4 §, står det att det är kommunen som
ska identifiera de badplatser med ett stort antal badande, och uppföra en
kontrollplan för provtagning av dessa bad. Badet på fastigheten Frönäs 1:8
blev 2008 klassat som ett EU-bad, och motivet var att det var i snitt 200 badande per dag vid högsäsong. I det allmänna rådet NFS 2008:8 har ett riktmärke på ca 200 personer i snitt per dag satts som ett stort antal badande.
I den statistik som fastighetsägaren inkom med 2011-01-04, anser denne att
campingenheterna inte kan ses som badgäster, men är med i statistiken för
att visa fördelningen mellan campinggäster och allmänheten. Dessa ska därför
inte räknas med i antalet badande. Miljö- och byggnadsförvaltningen instämmer att campingenheten inte direkt kan ses som badgäster, men de bor på
campingen, och campingen har ett bad att erbjuda campinggästerna. Därav
anser förvaltningen att även många av campinggästerna använder badet. Om
antalet personer i snitt per dag slås samman mellan de tre kategorierna blir
det sammanlagt 144 personer i snitt per dag. De som hyr stugorna är då inte
medräknade.
Det ska enligt uppgifter på förvaltningen finnas 5 självhushållsstugor, 4 campingstugor med toalett, samt 2 hus med vardera tre rum, samt ytterligare 2
uthyrningsenheter. När uthyrningsstugorna räknas med blir antalet personer
som har tillgång till badet ytterligare några till. Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att det med campinggästerna inräknade ändå finns
ett stort antal människor som har tillgång till badplatsen, minst 144 personer i
snitt per dag. Badplatsen på fastigheten Frönäs 1:8 ska därmed klassas som
Justerandes sign
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ett EU-bad och ska då följa Badvattenförordningen (2008:218) gällande provtagning av badvatten.
Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för badvattnets kvalité. För badplatser som inte ägs av kommunen, är det markägaren eller den som arrenderar marken som är ansvarig över badplatsen och badvattnets kvalité. Detta
står beskrivet i det allmänna rådet NFS 2008:8. Utifrån Miljöbalken
(1998:808) 26 kap 19 § är det verksamhetsutövaren som ska planera, undersöka och kontrollera sin verksamhet, så att det inte uppstår olägenheter för
människors hälsa eller miljön. Utifrån Badvattenförordningen (2008:218) 5-6,
8 och 11-16 §§ och Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2008:8) 7 och 1314 §§ innebär ansvaret för en badplats bland annat provtagning, information
till allmänheten, kontroll av badplatsen och upprättande av badvattenprofil.
Det är fastighetsägaren som blir verksamhetsutövare över badplatsen och ansvarig för dess kvalité på fastigheten Frönäs 1:8. Det är också denne som ska
stå för kostnaden för provtagning av badvattenkvalitén.
Beslutet gäller även om det blir överklagat enligt Miljöbalken (1998:808) 26
kap 26 §, så att provtagning kan ske under sommaren 2011.

Hur beslutet överklagas
Beslutet delges fastighetsägaren med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

Dnr. 2011-001277

§ 52

Föra 1:13, beslut om miljösanktionsavgift, avseende påbörjad
avloppsanläggning av infiltrationsanläggning utan tillstånd
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

ej påföra ägaren till fastigheten Föra 1:13 någon miljösanktionsavgift.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Den 9 september 2010 kommer fastighetsägaren in med en förfrågan om att
få anlägga en ny infiltration på fastigheten. Den gamla infiltrationen är 15 år
gammal. Fastighetsägaren ska anlägga avloppsanläggningen själv, och ha den
som referensanläggning i den diplomeringskurs som fastighetsägaren har deltagit i, och som Miljösamverkan sydost samt Maskinentreprenörerna står för.
Kursen är till för de entreprenörer som anlägger avlopp. Den 10 september
meddelar Miljö- och byggnadsförvaltningen att det är ok att ha anläggningen
som sin referensanläggning om anläggningen blir klar under september månad.
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Den 14 september 2010 är Miljö- och byggnadsförvaltningen ute på inspektion av provgrop inför ansökan om enskilt avlopp på fastigheten, med är även
fastighetsägaren. Diskussion över placering av avloppsanläggningen förs under inspektionen, då det finns ett dike i närheten, samt en elledning och att
fastighetsägaren har anlagt jordvärme i marken. En placering som skulle kunna vara möjlig hittas på fastigheten. Fastighetsägaren ska inkomma med en
ansökan.
Ansökan med situationsplan och dimensionering kommer in till Miljö- och
byggnadsförvaltningen den 15 september 2010. Den 17 september kontaktar
miljöinspektören fastighetsägaren för att ytterligare diskutera placeringen och
se om det går att komma längre ifrån jordvärmeslingan. Fastighetsägaren
meddelar då att infiltrationen redan är påbörjad. Sandbädden är klar, det som
är kvar att göra på avloppsanläggningen är att lägga spridarrören och att anlägga pumpbrunnen, samt koppla elen till pumpbrunnen, då de använder det
gamla avloppet under tiden och kommer skifta till den nya avloppsanläggningen när den är helt klar. Avloppet har påbörjats utan att tillstånd eller annat medgivande har givits från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
Samma dag den 17 september meddelar miljöinspektören att anläggningen
kan ligga kvar på den anlagda platsen, då fastighetsägaren kommer att höja
upp bädden samt lägga isolering för jordvärmeslingan då denna kan ta värme
från infiltrationen. Miljöinspektören ger muntligt tillstånd att fortsätta med anläggningen, för att fastighetsägaren ska hinna klart med anläggningen under
september månad. En del av avloppsanläggningen har dock ändå anlagts utan
tillstånd från Miljö- och byggnadsförvaltningen.
En kommunicering om miljösanktionsavgift skickas ut till fastighetsägaren.
2010-11-25 inkommer fastighetsägaren med ett yttrande. I yttrandet skriver
fastighetsägaren att beskrivningen av ärendet är ok. Anledningen till att fastighetsägaren började med anläggningen innan tillstånd gavs, var på grund av
tidsbrist, att få anläggningen klar i tid för sin avloppsdiplomering. Fastighetsägaren skriver också i sitt yttrande att han hade uppfattat att han och förvaltningen hade varit helt överens om placeringen, och då han har utfört flera
byggprojekt där det skriftliga bygglovet har kommit långt efter byggstart,
trodde fastighetsägaren att det var detsamma gällande avloppsanläggningar.
Fastighetsägaren har dock inte tagit någon kontakt med Miljö- och byggnadsförvaltningen innan anläggningen påbörjades.

Lagrum
Det krävs tillstånd att inrätta en avloppsanläggning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till enligt 13 § 1 stycket Förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt 30 kap 1 § miljöbalken (1998:808) och 1 § förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgift tas ut för de överträdelser
och med de belopp som anges i bilaga till förordningen.
Enligt 2.1.1 a i bilagan till Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
framgår att miljösanktionsavgiften för en överträdelse av 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är avgiften 5.000 kroJusterandes sign
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nor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots
att sådant tillstånd krävs.
Av 30 kap 2 § miljöbalken (1998:808) ska en miljösanktionsavgift tas ut även
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller oavsiktligt. Avgiften behöver
dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till:
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen
hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde
ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse
skulle inträffa, eller
4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap
miljöbalken.
Miljösanktionsavgiften ska tillfalla staten.
Miljö- och Byggnadsförvaltningens beslutsförslag är:
att ägaren till fastigheten Föra 1:13, skall betala miljösanktionsavgift om
5.000:- kronor för påbörjad anläggning av avlopp utan tillstånd.
Betalning skall ske senast 30 dagar efter mottagandet av detta beslut och
enligt betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över särskilt.
Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap 5 § andra stycket Miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. Detta betyder att beloppet
förfaller till betalning detta datum även om det överklagas.
Motivering till förvaltningens beslutsförslag enligt ovan
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det framgår utifrån redogörelsen i
ärendet att avloppsanläggningen på fastigheten Föra 1:13 har påbörjats utan
tillstånd från Miljö- och byggnadsförvaltningen. Därmed ska miljösanktionsavgift påföras.
Yrkanden
Liggande förslag från förvaltningen är att fastighetsägaren skall betala miljösanktionsavgift för påbörjad anläggning av avlopp utan tillstånd.
Arne Sjögren (kd) anser att fastighetsägaren handlat i god tro och yrkar med
bestämdhet om avslag på förvaltningens förslagsbeslut och att man inte skall
ta ut någon miljösanktionsavgift.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Arne Sjögrens förslag röstar NEJ.
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Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (c)
Birger Palm (s)
Jenny Sunnman (c)
Sven-Ingvar Nilsson (c)
Willy Kuppe (s)
Jan Erici (m)
Inger Sundbom (s)
Stefan Olof Lundgren (öp)
Arne Sjögren (kd)
Claes Horn af Rantzien
Torbjörn Nilsson (m)

NEJ
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
5

*
6

Med rösterna 5 JA och 6 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Arne Sjögrens förslag.
____________________________

§ 53

Dnr. 2010-000738

Källahamn 1:13, tillsynsärende
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

ompröva tidigare beslut daterat 2010-12-01, § 328, samt

att

återremittera ärendet till förvaltningen för ny beredning i enlighet med
vad som framkommit vid dagens diskussion.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) har efter klagomål om att verksamhetsutövaren, nedan kallad VU, som driver uthyrningsverksamheten, privatiserar
områden utanför uthyrningsstugorna ett pågående tillsynsärende gällande
överträdelser mot strandskyddsbestämmelserna.
2010-12-01 togs beslut att 6 av husen, nr 5, 6, 7, 12, 13 och 14, skulle flyttas till de placeringar som var angivna i Länsstyrelsens strandskyddsdispens.
2011-01-13 inkom en skrivelse med en ny karta som på ett bättre sätt visar
vilka hus som felplacerats. VU menar att beslut fattats på felaktiga grunder
och vill få ärendet omprövat. Vidare vill VU framföra sina synpunkter muntligen till MBN:s arbetsutskott (AU).
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MBN beslutade 2011-01-26 § 23 att ärendet utgår från sammanträdet för att
låta verksamhetsutövaren framföra sin talan vid AU:s sammanträde 2011-0209, och att därefter återuppta ärendet vid nästa nämndssammanträde 201102-23.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2011-02-07.
Vid MBN AU-sammanträdet 2011-02-09 närvarade VU med ombud som förde
VU:s talan.
2011-02-15 inkom ett reviderat förslag på ändringar som föredrogs vid
dagens sammanträde.
____________________________

§ 54

Dnr. L 2009-0282

Egby 6:2 m.fl, beslut ang. bygglov för uppförande av fem vindkraftverk - information
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2010-02-24 § 63 att bevilja bygglov
för uppförande av fem vindkraftverk med maximal navhöjd om 80 meter,
maximal rotordiameter om 82 meter samt transformatorstationer till dessa.
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen, som 2011-01-27 beslutar att
avskriva resp avslå överklagandena.
____________________________

§ 55

Dnr. L 2009-000565

Egby 6:2 m.fl, beslut ang. anmälan enligt miljöbalken, vindkraft
- information
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2010-02-24 § 64 att förelägga
sökanden att iaktta skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt punkt 1-10
i beslutet.
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen, som 2011-01-27 beslutar att
avskriva resp avslå överklagandena.
____________________________
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§ 56

Dnr. 2009-0010

Trosnäs 3:6, beslut ang. förhandsbesked för uppförande av fritidshus
- information
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2009-08-19 § 213 att avslå ansökan
om förhandsbesked för två-tre tomtplatser.
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-01-31 avslår
överklagandet.
____________________________

§ 57
Karttjänster, Geoassistans - information
Miljö- och byggnadsförvaltningen ska övergå till ett nytt digitalt informationssystem som handhas av Lantmäteriet. Programmet heter Geoassistans där
ett webbaserat kartsystem ingår, Infovisaren. Infovisaren kommer att ersätta
AutoKaVy.
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare kommer vid införandet
att få tillgång till viss fastighetsinformation och allmänna intressen. Lösenord
krävs.
____________________________

§ 58
Digital bygglovsansökan genom mittbygge.se - information
Ansökan om bygglov kan numera göras digitalt genom mittbygge.se.
På det sättet blir du hela tiden informerad om vad som händer med ditt
ärende. Förutom bygglov kan man också göra bygganmälan, söka förhandsbesked, marklov och rivningslov.
Det behövs en e-legitimation för att använda tjänsten.
Borgholm är först med denna tjänst i Kalmar län.
Vid dagens sammanträde redogjordes i stora drag för hur en digital bygglovsansökan går till.
____________________________
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§ 59
Diskussionsärende Ekerumsprojektet
Diskuterades Stefan Olof Lundgrens begäran om att bjuda in kommunalråd,
övriga ksau samt inblandade tjänstemän att komma till MBN och informera
samt svara på frågor. Stefan Olof lämnade också ut några lösryckta meningar
från tidningsartiklar som diskuterades.
Informerades om hur planprocessen med detaljplanerna fortgår, Natura 2000ärendet samt att det är möjligt för varje ledamot att begära information eller
diskussionsärende till nämndsammanträde.
Planprocessen innebär att MBN beslutar om ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en detaljplan. Detta arbete genomförs inom nämndens ansvarsområde.
När ett färdigt förslag finns framme lämnas förslaget över till ksau, ks och kf
för slutligt beslut.
Informerades också om att alla kf-ledamöter inbjudits till informationsmöte
måndag den 28 februari om förvaltningens förslag till fördjupad översiktsplan
för Rälla Stora Rör.
____________________________

§ 60
PBL-utbildning - information
Regionförbundet och Länsstyrelsen inbjuder till PBL-utbildningar med
anledning av nya PBL. Den 16 mars anordnas en utbildning för ledamöter.
Intresseanmälan görs till sekr/Kerstin senast 1 mars.
____________________________

§ 61
Utbildning & information inom nämndens ansvarsområden,
styrande lagar, regler & förordningar - del II
Utbildningsplan för MBN-ledamöter lämnades över vid förra sammanträdet
samt att ledamöterna informerades övergripande om Miljöbalken (del I).
Utbildningsplan:
I
26 januari
II 23 februari
III 30 mars
IV 27 april
V 25 maj
VI 29 juni
Justerandes sign

Miljöbalken (MB) - övergripande
Plan- och Bygglagen (PBL) - övergripande
Planer - planprocessen
Bygglov - byggprocessen
Strandskydd
Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
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VII-

i höst

Annan lagstiftning och fördjupningar inom specialområden
t.ex. livsmedelslagen, tillsyn miljöbalken, miljösanktionsavgifter, påföljder & ingripanden samt vitesförelägganden.

Vid dagens möte gavs ingen information om Plan- och Bygglagen (PBL) på
grund av tidsbrist. Detta planeras istället på nästa möte den 30 mars.
(Tips! gå gärna in och studera nya PBL under www.notisum.se)
____________________________
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