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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm, kl 09.00-15.00
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
Kerstin Jerkström, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Kaj Niklasson, byggnadsinspektör
Martina Norrman, planarkitekt
Anette Nygren, miljöinspektör
Veronica Apell, miljöinspektör
Mia Hedman, miljöinspektör
Simon Cederholm, miljöinspektör

(M)
(C)
(S)
(C)
(C)
(S)
(S)
(ÖP)
(KD)
(MP)
(M)

§
§
§
§
§

ej § 86
ej § 86
§ 62-94

ej § 86

68, 95
90
91-92
91-92
91-92

Utses att justera

Jenny Sunnman med Inger Sundbom som ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 4 april kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Jerkström
Ordförande

Jan Erici

Birger Palm, § 86

Justerande

Jenny Sunnman
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§ 62
Information från förvaltningen
Helena Karlsson har anställts som livsmedelsinspektör. Jonas Tjörnbo har anställts som extra livsmedelsinspektör under sommaren. Jonas kommer från
BEAB och jobbade åt oss även förra sommaren.
Vi har fått 17 ansökningar på utannonserade tjänster som planarkitekter.
Ett förslag till ny delegationsordning finns snart framme för diskussion och
senare beslut i nämnden. Förslaget bygger på att nämnden mer ska besluta i
styrande frågor, mål, policys och riktlinjer och mindre i enstaka detaljbeslut.
Allt enligt kommunallagens bestämmelser. Med den stora och ökande mängd
ärenden är det nödvändigt att göra förändringar. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda ska dock alltid tas av nämnden om de är av principiell karaktär eller annars av större vikt.
Nya plan- och bygglagen (pbl) kommer att gälla fr.o.m. 2 maj. Flera av förvaltningens tjänstemän är eller har varit på utbildning liksom flera av ledamöterna. En ny pbl-taxa förbereds för beslut på nästa nämnd.
Det har varit ett två-dagars planeringsmöte med kommunledningen och alla
förvaltningschefer om framtiden, besparingar för 2012 m.m.
____________________________

§ 63

Dnr. 2010-000796

Planprioritering 2009-2011
En ny uppdaterad förteckning över pågående planer samt över planförfrågningar diskuterades. Flera av pågående planer har fått skjutas framåt i tiden.
Närmast är beslut om antagning i kommunfullmäktige om fördjupad översiktsplan Rälla - Stora Rör - Ekerum i april.
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

Justerandes sign
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§ 64

Dnr. 2009-000716

Budgetuppföljning för januari-februari 2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 65
Delegationsbeslut
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 66
Meddelanden
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

§ 67

Dnr. P 2009-0007

Södra Munketorp 1:7 m.fl, samrådsredogörelse för detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna samrådsredogörelsen.

______________________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 1996-03-27 att upprätta detaljplan för området. Ett planprogram för samråd togs fram och godkändes av
Miljö- och Byggnadsnämnden 2000-02-02. Från samrådet finns en samrådsredogörelse, godkänd av Miljö- och Byggnadsnämnden 2000-05-16. En detaljplan arbetades fram och godkändes efter vissa justeringar för samråd
2004-03-23. Då enighet ej kunde nås och lång tid förflutit utarbetas ett nytt
samrådsförslag. Förslaget godkändes för samråd 2010-12-01 och har varit på
samråd under tiden 2010-12-15 t.o.m. 2011-01-31.
Syfte med detaljplanen: Detaljplanen syftar främst till att uppdatera befintliga bestämmelser så att bebyggelsen i området blir planenligt, samt att skapa viss möjlighet till utbyggnad inom befintliga fastigheter. Området kommer
därför inte få några stora förändringar, utan anpassas till befintlig byggnation.
Ett område som tillåter ytterligare uthyrningsstugor, liksom möjligheten att
utveckla den kursgård som redan finns ges i planen inom campingens område.
I bostadsområdet kommer större fastigheter ges planmässiga möjligheter till
avstyckning och utbyggnad. Byggrätter utökas. Påverkan kommer bli liten i
och med att redan ianspråktagen mark nyttjas. Vägar avslutas med vändplaner för att servicefordon ska kunna ta sig fram. Möjligheten att ta sig mellan
områdena till fots eller cykel utan att ta sig via stranden öppnas upp.
Behovsbedömning: Ett underlag till behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats och godkänts av Miljö- och Byggnadsnämnden (2009-1125) för samråd med Länsstyrelsen. Underlaget till behovsbedömning har efter
mindre justeringar daterats till 2009-12-03.
Planens genomförande bedömdes inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
I samrådsyttrandet meddelar Länsstyrelsen att de delar Miljö- och Byggnadsnämndens slutsats att planen inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan och att MKB inte erfordras.
Samråd
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 2010-12-01 § 301 att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Planförslaget har varit utställt på stadshuset,
Borgholms bibliotek och på kommunens hemsida under samrådstiden 201012-20 till 2011-01-31. Annons i samtliga ortstidningar infördes. Berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning 2010-12-10 har fått samrådsförslaget i sin helhet via postutskick. Totalt gjordes 95 stycken utskick,
varav 79 till enskilda fastighetsägare. Sedvanliga remissinstanser har tillsänts
planförslaget för synpunkter. Totalt har 20 yttranden inkommit.
____________________________
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§ 68

Dnr. P 2009-0004

Halltorp 1:7 och 1:10, del av, utlåtande efter utställning för detaljplan
”Sandwedgen”
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna utlåtandet efter utställning för detaljplan ”Sandwedgen”.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö – och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2009-02-25 att upprätta ett
förslag till detaljplan för område 4 och 5 i Ekerum. Detaljplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkändes efter vissa justeringar för samråd
2009-10-28. Inkomna yttranden sammanställdes och besvarades i samrådsredogörelsen som godkändes 2010-03-24. Planen omarbetades och ställdes
sedan ut efter godkännande 2010-09-22.
Område 4 i planen har blivit upphävd av Länsstyrelsen 2010-12-21 efter att
samtliga planområden inom Ekerumsområdet genomgått prövning med anledning av Natura 2000–området Halltorps hage. Beslutet har överklagats och
prövas nu i Miljödomstolen.
Delar av planen ligger innanför strandskyddet, varför en ansökan om upphävande av strandskydd lämnades in till Länsstyrelsen 2010-03-04.
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra golf- och naturnära bostadsbebyggelse vid Ekerums golfbana. Denna anpassas till närliggande bebyggelse och
känslig natur.
Utställning
Planen har varit utställd från 11 oktober 2010 till 8 november 2010. Förslaget
med tillhörande handlingar fanns under tiden tillgängliga på Stadshusets anslagstavla, i biblioteket i Borgholm samt på kommunens hemsida. Annons i
samtliga ortstidningar infördes 9 oktober 2010.
Berörda sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning 2010-10-16 har fått
samrådsförslaget i sin helhet via postutskick. Totalt gjordes 12 stycken utskick. Sedvanliga remissinstanser har tillsänts planförslaget för synpunkter.
Totalt har 45 yttranden inkommit.

Reservation
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning
"Vi anser att det utökade strandskyddet ska gälla och respekteras i detta
ärende.
Justerandes sign
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Claes Horn af Rantzien (MP), Willy Kuppe (S), Inger Sundbom (S), Birger
Palm (S) och Stefan Olof Lundgren (ÖP)."
____________________________

§ 69

Dnr. A 2010-0001

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

upphäva tomtindelningen för hela kvarteret Öland.

________________________________________
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. I
skrivelse inkommen 2011-03-17 återtar fastighetsägaren till Öland 1 sin erinran och godkänner att tomtindelningen för kvarteret Öland upphävs under
förutsättning att han inte kommer att debiteras någon kostnad för åtgärden.
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2011-02-23 § 39 att godkänna
upprättad samrådsredogörelse.
Motivering av beslutet (2011-02-23)
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
Justerandes sign
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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.
Upplysningar
Kopia av beslutet översänds till ägaren till fastigheten Öland 1, som tidigare
yttrat sig i ärendet, för kännedom.
____________________________

§ 70

Dnr. BN 2010-000240

Böda-torp 1:43, fastighetsreglering berörande Böda-torp 1:43 m.fl.
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

tillstyrka fastighetsbildningen.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Begäran om samråd inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-09-01
från Lantmäterimyndigheten, och avser fastighetsreglering med avsikt att utöka rörelsen tillhörande Kvarngården, Byxelkrok.
Det ursprungliga yrkandet har behandlats i Miljö- och byggnadsnämndens
(MBN:s) sammanträde 2010-01-27, varvid erinran framfördes mot åtgärdens
storlek. En begränsad utveckling bör dock kunna ske enligt MBN.
Sökanden har 2010-08-19 inkommit med ett ändrat yrkande till Lantmäteriet
varvid den förvärvade marken har minskats från 22.500 m² till ca 7.500 m².

Motivering av beslutet
Det nu föreslagna området är neddraget till rimliga nivåer som kan godkännas
i enlighet med MBN:s utsago vid sammanträde 2010-01-27.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71

Dnr. BN 2010-000273

Hunderum 2:10 (norr), förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats för
uppförande av fritidshus enligt motivering nedan.

att

utformningen av senare tänkt byggnad/er skall utformas med dova
färger samt att takvinkeln skall vara max 30°.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-09-16 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-1006 och var positiva till åtgärden.
Berörda grannar har därefter hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
Den aktuella tomtplatsen är på ca 1200 m2 och belägen norr om och gränsar
till fastigheten Hunderum 2:23.
Läget ligger precis utanför 300 meters gränsen för det utökade strandskyddet
och omfattas inte av några riksintressen enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB).
Sökanden har fört diskussion med Stadsarkitekten om takvinkeln. Sökanden
önskar en högre maxvinkel än grannen som har 30°. I det känsliga område
som tänkt åtgärd ligger i, avser förvaltningen inte att låta sökanden avvika
från tidigare byggnaders utformning gällande takvinkel. Stadsarkitekten
framhåller även vikten av en dov färgsättning av tänkt byggnad.
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB 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.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
Miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt att anordna en enskild avloppsanläggning på platsen.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär att ny bebyggelse lokaliseras som en naturlig expansion av
tidigare lämnad lokalisering i området.
Justerandes sign
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Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1,2 och
3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
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 lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Miljö- och Byggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
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.
____________________________

§ 72

Dnr. BN 2010-000281

Hunderum 2:10 (söder), förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats för
uppförande av fritidshus enligt motivering nedan.

att

utformningen av senare tänkt byggnad/er skall utformas med dova
färger samt att takvinkeln skall vara max 30°.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-09-16 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-1006 och var positiva till åtgärden.

Justerandes sign
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Berörda grannar har därefter hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
Den aktuella tomtplatsen är på ca 1200 m2 och belägen söder om och gränsar
till fastigheten Hunderum 2:23.
Läget ligger precis utanför 300 meters gränsen för det utökade strandskyddet
och omfattas inte av några riksintressen enligt 3 kap 6 § MB.
Sökanden har fört diskussion med Stadsarkitekten om takvinkeln. Sökanden
önskar en högre maxvinkel än grannen som har 30°. I det känsliga område
som tänkt åtgärd ligger i, avser förvaltningen inte att låta sökanden avvika
från tidigare byggnaders utformning gällande takvinkel. Stadsarkitekten
framhåller även vikten av en dov färgsättning av tänkt byggnad.
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § MB 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.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt att anordna en enskild avloppsanläggning på platsen.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär att ny bebyggelse lokaliseras som en naturlig expansion av
tidigare lämnad lokalisering i området.
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1,2 och
3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
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 lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Miljö- och Byggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
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.
____________________________

Justerandes sign
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§ 73

Dnr. BN 2010-000267

Mellböda 9:13, förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för en tomtplats med motivering
enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-09-14 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-1006 och var negativa till åtgärden.
Kommunicering om förslag till avslag skickades till sökanden 2010-10-25.
Något yttrande har inte inkommit.

Motivering av beslutet
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL) skall ansökningar om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
1. uppfyller kraven i 2 kap,
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna
i 5 kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser, och
4. uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10--18 §§.
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 Miljöbalken (MB) tillämpas.
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.
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Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 3 § PBL lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
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, samt
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
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 5 kap 1 § PBL 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.
Förslaget innebär att en ny tomtplats tillskapas i omedelbar närhet till aktiva
jordbruk.
Bedömningen är att placering av fritidshus på den aktuella platsen kan komma att medföra begränsningar och restriktioner för intilliggande jordbruksverksamhet, därför är en nylokalisering av fritidshus i omedelbar anslutning
till aktivt jordbruk med djurhållning direkt olämplig. Om nya tomtplatser skall
tillskapas bör hela bebyggelsegruppen bedömas i ett sammanhang.
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap och 5 kap 1 § PBL.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-30

sid 13 (53)

Paragrafer

62-96

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
§ 74

Dnr. BN 2010-000279

Dödevi 5:5, förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats för
uppförande av enbostadshus enligt motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-09-21 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-1006 och var positiva till åtgärden.
Berörda grannar har därefter hörts och ett negativt yttrande har inkommit.
Fastighetsägaren till Dödevi 5:24 har framfört synpunkter. Sökanden har tagit
del av yttrandet men vidhåller sin ansökan.
Gestaltningen fordrar, i ett läge som detta, extra omsorg. Något som vi vid en
framtida bygglovsansökan vill göra sökanden uppmärksam på.
Tomtplatsen ska ansluta till det allmänna VA-nätet.

Motivering av beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 1,2 och
3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses
uppfyllda.
Åtgärden utgör en naturlig förtätning i området.
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.
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).
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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.

Hur beslutet överklagas
Beslutet delges granne/Dödevi 5:24, som avgivit yttrande i ärendet med
uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 75

Dnr. BN 2010-000181

Dödevi 2:15 och Dödevi 2:16, förhandsbesked för uppförande av
fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus enligt
motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-10 och avser
förhandsbesked för fastighetsombildning från två tomplatser till tre tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0901 och var positiva till åtgärden.
Berörda grannar har hörts och fastighetsägarna till Vedbyskog 1:2 och Binnerbäck 2:39 har framfört synpunkter, grannarna hävdar i sitt yttrande att
vattentillgången kommer att bli lidande i området.
Sökanden har tagit del av yttrandena men vidhåller sin ansökan.
Tomtplatsen skall ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Motivering av beslutet
Föreslagen fastighetsombildning bidrar till ett bättre utnyttjande av markområdet.
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Grannarna har yrkat på att vattentillgången kommer att bli lidande i området
men då allmänt vatten är under utbyggnad till området, anses inte yttrandena
utgöra något hinder för tänkt åtgärd.
Tomtplatsen skall ansluta till det allmänna vatten- och avloppsnätet
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
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 lämpligt form och färg.
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.

Hur beslutet överklagas
Beslutet delges grannar, Vedbyskog 1:2 och Binnerbäck 2:39, som avgivit
yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 76

Dnr. BN 2010-000231

Horn 1:160, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus om
ca 100 m² med motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-31 och avser
förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus.
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Fastigheten bildades 1996-05-03 för bostadsändamål (i kombination med
mindre djurhållning och odlingar) och ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) är Öland i sin helhet av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Hela det sökta området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård,
Sandvik-Horn (K31), naturvård, Hornsjöområdet (N55), samt det särskilt utpekade området för friluftslivet, Norra Ölands kuster (F 6), enligt 3 kap 6 §
MB.
Området ligger i direkt anslutning till Horns Kungsgårds naturreservat, som
även är Natura 2000 område, och har enligt Länsstyrelsens naturvårdsinventering högsta naturvärden, klass 1 (som är en del av länets natur- och kulturmiljöprorgam).
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 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.
Begäran om yttrande har mottagits av sökanden 2011-01-10 där sökanden
har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Några yttranden har inte registrerats hos förvaltningen.

Motivering av beslutet
Enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) skall på ansökan byggnadsnämnd
ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Enligt 8 kap 12 § PBL ska ansökningar om bygglov utanför detaljplanelagt
område bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL, inte ska föregås av
detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §, inte strider mot
områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§.
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.
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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, sid 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
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.
För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser, enligt ÖP 02, 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.
Förslaget innebär att en ny bostadstomt tillskapas utan den anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i översiktsplanen. Att fastigheten blev så
stor motiverades i fastighetsbildningen med att mark behövdes för bete och
odling och inte för yttrligare bebyggelse.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap PBL, samt anses strida mot hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (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.
____________________________

§ 77

Dnr. L 2010-000218

Gillberga 1:6, förhandsbesked, lokaliseringsprövning av fyra
enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus
med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-04-29 och avser
nybyggnad av fyra enbostadshus på mark idag avsedd för jordbruksändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Fastigheten omfattas även av riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken (MB). Området ligger inom i K 60 (Gillberga).
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Begäran om yttrande skickades till sökanden 2010-09-14.
Något yttrande har inte inkommit.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär att ny villaliknande bebyggelse lokaliseras vid en av Ölands
mest intressanta radbyar. Företeelsen att Gillberga by själv utgör ett eget
område, K 60, i riksintressebeskrivningen för kulturmiljön indikerar i sig på
Gillbergas mycket höga kulturvärden. I områdesbeskrivningen för Gillberga
Sörby beskrivs den dubbla radbyns ålderdomliga utseende med dess intressanta mangårdsbyggnader och kalkstenslador med dösade hörn. I flera fall
har dessutom berömvärda restaureringar och rena husräddningar utförts. I
beskrivningen står också att det i modern tid tillkommit hus vid sidan om den
äldre bebyggelsen.
Det är här dilemmat med kompletteringar i bevarandevärda byar kommer in.
I det som kan ha betecknats som malmbebyggelse har tillbyggnader, tillägg
och nybyggnader gjorts som är i villaliknande och i främmande skalor och
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som drar ner helhetsintrycket för den öppet belägna byn. Den ursprungliga
radbyn hade med sin av Östgötalagen strängt reglerade bytomt, betydligt
strängare än i dagens PBL, mycket tydliga gränser mot den obebyggda marken kring byn. Gillberga är en av de få icke ”utsuddade” radbyarna vi har i
behåll. Varje tillägg utanför radbytomten gör den distinkta gränsen mer otydlig.
Det sökta förhandsbeskedet med fyra nya villor med framtida garage är inte
förenliga med angivna intentioner och lagrum.
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. MB tillämpas.
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.
En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens 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.
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 PBL 2
kap. Den får inte heller strida mot 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.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 78

Dnr. BN 2010-000232

Egby 8:7, förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus
med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-31 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0901 och var försiktigt positiv till åtgärden.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) är Öland i sin helhet av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Området omfattas även till större delen av riksintresse för kulturmiljövård,
Hjärpestad-Långöre (K 26), och ligger i direkt anslutning till riksintresse för
naturvård, östra Ölands strandängar (N66), enligt 3 kap 6 § MB.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen (ÖP 02) gäller vid
lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom
detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i
plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens
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."
Kommunicering om förslag till avslag skickades till sökanden 2010-12-29.
Sökanden mottog skrivelsen 2011-01-16, och ett yttrande inkom från sökanden 2011-01-17.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär en lokalisering som saknar anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en olämplig spridning av bebyggelse i ett i övrigt obebyggt område enligt ÖP 02 samt, att en ny byggnad på platsen får en betydande inverkan på omgivningen.
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Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap och 5 kap 1 § PBL, samt
anses strida mot hushållningsbestämmelserna i miljöbalken kap 3 och 4.
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."
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
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, och
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
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 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
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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.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 79

Dnr. BN 2010-000227

Egby-Sandby S, förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för en tomtplats med motivering
enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-26 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0901 och är försiktigt positiv till åtgärden.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (MB) är Öland i sin helhet av riksintresse
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Hela det sökta området omfattas även av riksintresse för kulturmiljövård,
Hjärpestad-Långöre (K 26) och naturvård, östra Ölands strandängar (N66)
enligt 3 kap 6 § MB.
Området har enligt Länsstyrelsens naturvårdsplan högsta naturvärden,
klass 1.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen (ÖP 02) gäller vid
lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom
detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i
plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3:e och
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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.
Kommunicering om förslag till avslag skickades till sökanden 2010-12-21.
Sökanden mottog skrivelsen 2011-01-03, och ett yttrande inkom från sökanden 2011-02-03.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär en lokalisering som saknar anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en olämplig spridning av bebyggelse i ett i övrigt obebyggt område enligt ÖP 02 samt, att en ny byggnad på platsen får en betydande inverkan på omgivningen.
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap och 5 kap 1 § PBL, samt
anses strida mot hushållningsbestämmelserna i miljöbalken kap 3 och 4.
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 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, sid 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
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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
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.
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 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.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 80

Dnr. L 2008-000312

Räpplinge 1:12, förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus enligt
motivering nedan.

________________________________________
Justerandes sign
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2008-06-25 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av ett enbostadshus.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämnden har tidigare avslagit ansökan men har efter
överklagan fått den återförvisad för ny handläggning av Länsstyrelsen i Kalmar län. I Länsstyrelsens beslut framhålls att nämndens motiv till avslag inte
var starkt nog.
Fastighetsägarna till Räpplinge 26:2 har framfört synpunkter. Sökanden har
tagit del av yttrandet men vidhåller sin ansökan.
Gestaltningen fordrar, i ett läge som detta, extra omsorg. Något som vi vid en
framtida bygglovsansökan vill göra sökanden uppmärksam på.
Då vår stadsarkitekt anmält jäv, har utlåtande från Mörbylångas stadsarkitekt
inhämtats:
Stadsarkitektens yttrande (Mörbylånga):
Ansökan om förhandsbesked kan tillstyrkas då det nya förslaget kan ses som
en komplettering till den befintliga bebyggelsen. Huvudbyggnad bör placeras i
linje med övrig angränsande bebyggelse.
Byggnader skall utföras med fasader i trä och tak med tegel och skall i övrigt
anpassas till befintlig bebyggelse och bebyggelsetradition avseende volym och
färgsättning.
Maximal byggrätt bör vara 150 kvm för huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnader.
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)
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.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt att anordna en enskild avloppsanläggning på platsen.

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.
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Miljöavdelningen har meddelat att avlopp kan ordnas.
Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade den 8 juli 2009 att med stöd av 2 kap
12 §, 2 st kulturminneslagen lämna tillstånd till uppförande av enbostadshus
på platsen med motiveringen att den planerade nybyggnationen ligger utanför
gränsbestämt område och hotar inte att störa fornlämningsbilden.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall 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 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.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges grannar, Räpplinge 26:2, som avgivit yttrande i ärendet
med uppgift om hur man överklagar.
Birger Palm (S) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 81

Dnr. BN 2010-000305

Högby 2:42, rivningslov/rivningsanmälan för fritidshus samt
bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja rivningslov för fritidshus om 77 m².

att

bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus om 117.5 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.
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Rivningsanmälan är gjord i samband med ansökan om rivningslov.
att

uppgift om kvalitetsansvarig ska inlämnas senast tre veckor före arbeten påbörjas.

att

uppgift om rivningsansvarig ska inlämnas senast tre veckor före arbeten påbörjas.

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.
______________________________________ _
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-10-04 och avser
rivning av fritidshus samt nybyggnad av fritidshus om 117.5 m² som skall
ersätta befintlig byggnation.
Fastigheten är idag bebyggd med två byggnader med totalytan 160 m²,
därmed är redan avvikelse från gällande plan tagen.
Gamla krypgrunden går ej att nå. I grunden finns gamla byggrester och
åkermark som inte schaktats bort vid byggnationen. Detta skapar obehaglig
lukt och känns ohälsosamt för sökanden.
Tänkt åtgärd skall ersätta den gamla byggnaden, dock med en något ändrad
placering på fastigheten.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 79.
Berörda grannar har hörts och erinringar inkom mot storlek och placering.
Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.
Representanter för miljö- och byggnadsnämnden har besökt platsen 2011-0311. Vid besöket mättes tänkt åtgärd upp och man kunde inte finna att åtgärden skulle utgöra någon inskränkning för fastigheten Högby 2:36 utsikt mot
Högby fyr. Avseende tänkt trädäck som nämns i erinran, trädäck på mark är
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inte en lovpliktig åtgärd och utlämnas därför från bedömningen.
Erinran har även framkommit mot tänkt byggnadshöjd. Vid besöket fann man
att tänkt åtgärd inte kommer att skilja sig höjdmässigt från andra byggnader
på grannfastigheterna inklusive klagandes fastighet.
Sökanden säger i inkommen skrivelse efter att hon tagit del av erinran att
”taknockshöjden kommer att bli ungefär lika som 2:39 och tillbyggnaden på
2:36. Det finns ytterligare hus i området som har den höjden. Marken kommer inte att höjas något, däremot kommer utjämning att ske. Eftersom jag
kommer att bygga på platta, borde det bli något lägre än krypgrund.”
Avloppsanläggning finns med tillstånd från 2003.

Motivering av beslutet
Åtgärden anses utgöra en naturlig förnyelse i området.
Åtgärden anses inte påverka utsiktsförhållandena för bakomliggande fastigheter i sådan omfattning att den tillkommande byggnaden kan anses innebära
en betydande olägenhet enligt 3 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 11 PBL.
Upplysningar
Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som, via rapportering
med lägesuppgifter, bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta
Metria i Borgholm 010-1218684.
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.
Sakkunnig (t.ex. sotarmästaren) skall besikta anläggningen innan den får tas
i bruk. Intyg om godkänd besiktning skall inlämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden.
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 ägarna till fastigheten Högby 2:36, som avgivit yttrande i
ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 82

Dnr. BN 2010-000183

Kvarnstad 5:20, bygglov för uppförande av gäststuga
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av gäststuga om 50 m².

Ansökan om bygglov tolkas även som bygganmälan.
att

uppgift om kvalitetsansvarig ska inlämnas senast tre veckor före
arbeten påbörjas.

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.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-11 och avser
rivning av förråd samt uppförande av gäststuga om 50 m².
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Positiv strandskyddsdispens är lämnad 2010-08-26.
Grannar är ej hörda då åtgärden inte anses ha någon omgivningspåverkan.
Avloppet skall anslutas till nyligen installerad avloppsanläggning.

Motivering av beslutet
Åtgärden ses som ett led i en påbörjad renoveringsprocess på fastigheten.

Justerandes sign
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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.
För att underlätta för byggherren medskickas förslag till rivningsplan med
beslutet.
Avloppet skall anslutas till nyligen installerad avloppsanläggning.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 83

Dnr. BN 2010-000320

Klinta 16:2, bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 159.4 m²
samt tillbyggnad av konferensbyggnad om 113.7 m²
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 159.4 m² (BYA
159.4 + BOA 159.4=318.8) samt tillbyggnad av konferensbyggnad
113.7 m² (BYA 113.7 + BOA 113.7=227.4).
Total yta (BYA+BOA=318.8+227.4=546.2 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.
att

Justerandes sign

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.
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att

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

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.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-10-13 och avser
nybyggnad av enbostadshus om 159.4 m² samt tillbyggnad av konferensbyggnad om 113.7 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 115.
Ansökan är identisk med tidigare ansökan där lov medgivits 2008-08-20.
Ny ansökan har inkommit då tiden för igångsättande av byggnation har gått
ut. Nämndbeslut finns sedan tidigare. Ansökan jämförs med en förlängning av
tidigare lämnat lov.
Grannar har hörts vid handläggning av den tidigare ansökan. Inga negativa
erinringar inkom.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2008-08-06 och var neutrala till
åtgärden.

Motivering av beslutet
Stadsarkitekten skriver i sitt utlåtande vid tidigare lämnat lov ”Den föreslagna
exploateringen skulle ej bli ögonfallande på tomten”.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 11 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som, via rapportering
med lägesuppgifter, bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta Metria i Borgholm 010-1218684.
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).
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Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 84

Dnr. BN 2010-000149

Skedstad 15:4, bygglov för uppförande av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus om 57 m² (BOA 69 m²)
samt förråd om 15 m², med villkor att byggnaderna färgsätts i samråd
med stadsarkitekten.

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

för detta arbete godkänna byggherren som kvalitetsansvarig.

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 2010-11-18 och avser
första hus på tomt, nybyggnad av fritidshus om 57 m² samt förråd om 15 m².
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och en erinran har inkommit gällande placeringen
av huvudbyggnaden. Sökanden har gått med på att flytta huvudbyggnaden till
att följa grannens erinran.
Enskild avloppsanläggning har bedömts av miljöavdelningen kunna fungera
enligt undersökning utförd i samband med bygglovsprövningen.

Motivering av beslutet
Sökanden har anpassat byggnaden och följt stadsarkitektens anvisningar.
Sökanden har följt kringboendes önskemål.
Fastigheten anses utgöra en naturlig expansion i området.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Utstakning av hus skall utföras av sakkunnig person som, via rapportering
med lägesuppgifter, bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta
Metria i Borgholm 010-1218684.
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.
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 Skedstad 12:1, som avgivit yttrande i
ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 85

Dnr. BN 2010-000007

Runstens Kyrka 1:1, bygglov för uppförande av informationstavla
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av informationstavla enligt ansökan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-05-14 och avser
uppförande av informationstavla.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Åtgärden har tidigare erhållit bygglov men lov gavs då på fel fastighet.
Fastighetsägarna till fastigheten Runsten 1:9 har inkommit med klagomål på
tänkt åtgärd.

Motivering av beslutet
Åtgärden anses utgöra ett naturligt komplement till omgivningen.
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.
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/na till fastigheten Runsten 1:9, som avgivit yttrande
i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 86

Dnr. BN 2011-000105

Borgholm 11:5, rivningslov för silosanläggning samt sidobyggnader
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja rivningslov för silosanläggning bestående av 12 st sammanbyggda glidformsgjutna silosar,

att

bevilja rivningslov för tillbyggd platsgjuten rektangulär byggnad i
öster,

att

bevilja rivningslov för tornbyggnad,

att

bevilja rivningslov för söder om liggande sidobyggnad av tegel med
betonggolv, bjälklag av trä och takkonstruktion av trä, klätt med papp
och eternitskivor (asbest),

att

bevilja rivningslov för i norr tillbyggd lagerhall av trä.

Rivningsanmälan samt anmälan om vem som utsetts till rivningsansvarig skall göras senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.
Ett förslag till rivningsplan skall inlämnas till Miljö- och Byggnadsnämnden
senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.
Efter avslutat godkänt arbete skall rivningsplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som därefter kan avsluta ärendet.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-03-11 och avser
rivning av Lantmännens silosanläggning bestående av 12 st sammanbyggda
glidformsgjutna silosar, tillbyggd platsgjuten rektangulär byggnad i öster,
tornbyggnad, söder om liggande sidobyggnad av tegel med betonggolv och
bjälklag av trä och takkonstruktion av trä, klätt med papp och eternitskivor
(asbest), i norr tillbyggd lagerhall av trä.
Tillsammans med ansökan har även en beskrivning över hur arbetet i grova
drag är planerat att utföras.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 45.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2011-03-14 och är positiva till
åtgärden.
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Motivering av beslutet
Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, den behövs inte för bostadsförsörjningen och behöver inte bevaras
p.g.av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 16 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.
Rivningslovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Ordföranden Jan Erici (m), Mats Karlsson (c, 1:e vice ordförande) och
Torbjörn Nilsson (m) deltar ej, på grund av jäv, i ärendets handläggning eller
beslut.
Birger Palm (s, 2:e vice ordförande) var ordförande under ärendets behandling och beslut.
____________________________

§ 87

Dnr. BN 2011-000065

Binnerbäck 2:29, bygglov för GSM-anläggning bestående av 42 m
högt ostagat torn samt två st tillhörande teknikbodar om ca 6 m²
vardera
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

bevilja bygglov för GSM-anläggning bestående av 42 meter högt
ostagat torn samt två st tillhörande teknikbodar om ca 6 m² vardera.

att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Staffan Henriksson, godkänns
för detta arbete.

att

en enkel kontrollplan behövs som minst omfattar kontrollpunkter för:
grundläggning/dränering, stomme, säkerhet vid användning, överensstämmelse med bygglov samt färdiganmälan.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av godkänd kvalitetsansvarig och
inlämnas senast tre veckor innan arbeten påbörjas.
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Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får anläggningen tas i bruk.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-02-21 och avser
bygglov för GSM-anläggning bestående av ett 42 meter högt ostagat torn
samt två st tillhörande teknikbodar om ca 6 m² vardera.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Kungörelse för åtgärden har hållits och inga erinringar har inkommit.
Försvarsmakten har avgivit positivt besked gällande åtgärden.

Motivering av beslutet
Platsen för åtgärden har bedömts som väl vald för ändamålet.
Berörda grannar har via kungörelse givits möjlighet att yttra sig i ärendet,
inga negativa erinringar har inkommit.
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.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 88

Dnr. BN 2010-000418

Djupvik 1:67, bygglov för GSM-anläggning bestående av 25 m hög
Monopole samt en tillhörande teknikbod om ca 6 m²
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

Justerandes sign

bevilja bygglov för GSM-anläggning bestående av 25 meter hög
Monopole samt en tillhörande teknikbod om ca 6 m².

Utdragsbestyrkande
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att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Staffan Henriksson, godkänns
för detta arbete.

att

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

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får anläggningen tas i bruk.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-12-03 och avser
bygglov för GSM-anläggning bestående av en 25 meter hög Monopole samt
en tillhörande teknikbod om ca 6 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan 92.
Kungörelse för åtgärden har hållits och inga erinringar har inkommit.
Åtgärden följer de av E.ON elnät givna riktlinjerna avseende deras kabelnät.
Försvarsmakten har avgivit positivt besked gällande åtgärden.

Motivering av beslutet
Platsen för åtgärden har bedömts som väl vald för ändamålet.
Berörda grannar har via kungörelse givits möjlighet att yttra sig i ärendet,
inga negativa erinringar har inkommit.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 11 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.
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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§ 89

Dnr. L 2008-0521

Hunderum 2:5, 2:6 och 2:4 i Böda, bygglov för uppförande av 2 st
vindkraftverk
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter genomförd votering,
att

bevilja bygglov för uppförande av 2 st vindkraftverk med maximal
tornhöjd om 108 meter och maximal rotordiameter om 82 meter.

Bygganmälan samt anmälan om vem som utsetts till kvalitetsansvarig
skall göras senast 3 veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser uppförande av 2 st vindkraftverk på rubricerade fastigheter.
De avsedda verken kommer ha en tornhöjd om 108 meter och en rotordiameter om 82 meter. Alternativet en tornhöjd om 78 meter respektive rotordiameter om 82 meter är inte längre aktuellt enligt sökanden då dessa verk inte
blir lönsamma.
Ansökan avser verk med lokalisering som framgår av nedanstående tabell
(RT90).
Verk

Fastighet

X-koordinat

Y-koordinat

1

Hunderum 2:5, 2:6

6352342

1571707

2

Hunderum 2:4

6352210

1572450

Fastigheten ligger båda sidor om vägen mellan Stora Mossen och Enerum.
Marken utgörs av sammanhängande skog i anslutning till Böda Kronopark,
ca 100 meter från östliga verket ligger odlad åkermark. Fastigheten ligger
utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Hela Öland är utpekat som riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) § 1,2
och 3.
Ärendet redovisades på MBN den 2010-04-26 § 125 i en förteckning över pågående vindkraftsärenden och hur långt dessa kommit i handläggningen.
Då presenterades att förvaltningen kommer att kommunicera ett förslag till
avslag med sökanden.
Ärendet behandlades på Miljö- och Byggnadsnämndens sammanträde 201012-01 där förvaltningen föreslog ett avslag på ansökan. Efter genomförd votering beslutade nämnden enligt §321 att ställa sig positiv till ansökan och
återremitterar ärendet till förvaltningen för att underrätta berörda sakägare.
Enligt kungörelse har berörda sakägare under tiden 18 december 2010 till 25
januari 2011 beretts tillfälle att yttra sig angående ansökan.
Justerandes sign
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Negativa yttranden från ägarna till fastigheterna Hunderum 1:8, 1:14, 1:15,
1:23, 1:24 och Enerum 3:21 har inkommit samt neutrala yttranden från Trafikverket och Kalmar flygplats har inkommit. Dessa yttranden har sökanden i
en skrivelse inkommen 2011-03-04 kommenterat.
De inkomna yttrandena hänvisar främst till att de ansökta verken strider mot
gällande översiktsplan beträffande höjden, verken kommer att inkräkta på
områdets karaktär både bildligt och ljudligt samt att området inte är ett av de
utpekade områdena i kommunen för vindkraft.
Försvarsmakten har i yttrande daterat 2011-02-28 (inkommit till kommunen
2011-03-24) motsatt sig etableringen. Samma dag har yttrandet skickats via
e-post till sökanden för kommentar.
2011-03-28 inkom svar från sökanden där man hänvisar till att Försvarsmakten tidigare inte haft någon erinran, och tycker att gamla löften borde gälla
samt att nämnden beviljar lov för åtgärden.
Med hänvisning till de avvikelser från gällande ÖP som finns, att området inte
är utpekat i vindkraftsutredningen Ölandsvind, samt att ett utredningsområde
i närheten dessutom är borttaget från fördjupningsarbetet med ny ÖP gällande vindkraft till förmån för det rörliga friluftslivet samt att försvarsmakten nu
motsätter sig etableringen främst med hänvisning till 3 kap 9 § andra stycket
MB gör att åtgärden inte bedöms kunna uppfylla kraven i 8 kap 12 § plan- och
bygglagen (PBL).
Med hänvisning till ovanstående motiv föreslår förvaltningen att ansökan skall
avslås.

Yrkanden
Mats Karlsson (c) yrkar, med bifall från Claes Horn af Rantzien (mp), Arne
Sjögren (kd) och Sven-Ingvar Nilsson (c) om bifall till ansökan till bygglov.
Birger Palm (s) yrkar bifall till liggande förslag att avslå ansökan.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla Mats Karlssons förslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Mats Karlssons 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)
Justerandes sign

NEJ
*

*
*
*
*
*
*
*
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Arne Sjögren (kd)
Claes Horn af Rantzien
Torbjörn Nilsson (m)
3

*
*
*
8

Med rösterna 3 JA och 8 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Mats Karlssons förslag.

Motivering av beslutet
En vindkraftsetablering i området bedöms inte dominera landskapsbilden på
plats men sammanlagda ingrepp som t.ex. nedtagning av träd vid transporter
kan leda till ett öppnare landskap. Den yta som varje verk tar i anspråk är
bara ca 1000 m2 men kan variera beroende på storlek på verk. Även om området inte ingår kommunens vindkraftsplan anser nämnden att åtgärden på
platsen kan tillåtas. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 8 kap 12 § PBL.
Enligt 8 kap 12 § ska ansökningar om bygglov utanför detaljplanelagt område
bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 §, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§.
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.
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.
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Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan. Motsvarande bestämmelser gäller för vindkraftverk.
Vid planläggning och i ärenden om förhandsbesked och bygglov skall även bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Enligt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet som tillämpar 3 och 4 kap. MB i ett ärende
ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande översiktsplanen.
För Borgholm gäller översiktsplan antagen 2002. Kommunen har i översiktsplanen inte pekat ut vissa områden som lämpliga för vindkraft men har angett
vissa riktlinjer för lokaliseringen av nya anläggningar. Härvid anges bl.a. att
lämpliga exploateringsplatser måste analyseras med hänsyn till landskapsbilden. Ett grundläggande krav är att hålla samman grupper av större vindkraftverk till fattbara enheter samt att ha ett avstånd till nästa grupp på minst 5
km, helst betydligt mer. Däremellan bör landskapet enligt kommunen vara
fritt från enstaka vindkraftverk. Enligt kommunen är det viktigt att vindkraftverken på Öland grupperas i uppställningar som blir regelbundna och ordnade
i linjer som är väl studerade utifrån det omgivande landskapets riktningar. Att
vindkraftverk skulle placeras i ren skogsterräng ansågs då orealistiskt.
Jämfört med en traditionell placering av vindkraftverk i en öppen miljö, upplevs påverkan på landskapet i skogsmiljö i mindre omfattning. Vindkraftverken behöver dock vara högre eftersom de måste komma över trädens toppar.
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.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutet delges ägarna till fastigheterna Hunderum 1:8, 1:14, 1:15, 1:23,
1:24 och Enerum 3:21 samt Försvarsmakten, som avgivit yttrande i ärendet,
med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet översänds till Trafikverket och Kalmar och Oskarshamns
flygplatser för kännedom.
____________________________
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§ 90

Dnr. 2009-000100

Nyby 3:10, föreläggande om försiktighetsmått
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
att

förelägga fastighetsägaren och verksamhetsutövaren på fastigheten
Nyby 3:10 m.fl. att i den fortsatta verksamheten iakttaga följande försiktighetsmått:
Djurhållning får bedrivas med högst 350 djurenheter motsvarande ca
223 mjölkkor, 320 kalvar och ungdjur, 50 vuxna får + lamm samt 2
hästar enligt inlämnad ansökan.

Tillämpade bestämmelser
Bl. a. följande bestämmelser har tillämpats i beslutet
Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1 § (hållbar utveckling),
2 kap 2 § (kunskapskravet), 2 kap 3 § (bästa möjliga teknik),
2 kap 4 § (produktvalsprincipen), 2 kap 5 § (hushållningsprincipen),
2 kap 6 § (lokaliseringsprincipen).

Allmänt
1. Om inte annat följer av övriga villkor och föreskrifter ska verksamheten
bedrivas enligt med vad sökanden angett i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig.
Buller
2. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder än vad som anges nedan.
50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 07.00–18.00,
40 dB(A) kl. 22.00–07.00,
45 dB(A) övrig tid.
Högsta momentana ljudnivå mellan kl. 22.00–07.00 får inte överstiga
55 dB(A).
Kemiska produkter och farligt avfall
3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spridning av produkt eller avfall ut i omgivningarna inte sker. Förvaring ska ske på kemikalieresistenta, täta underlag utan golvbrunnar eller andra avlopp, belägna under
tak. Flytande produkter och farligt avfall ska förvaras inom invallning. Undantag från detta utgör kemisk produkt som används i mindre mängd direkt i anslutning till förbrukningsställe samt ensileringsmedel som får förvaras på platta med anslutning till gödselbehållare.
4. Påfyllning och tillredning av kemiska bekämpningsmedel ska göras på biobädd eller på platta med avrinningsmöjligheter till gödselbehållare (eller motsvarande). Påfyllning i fält kan accepteras om mobil tankvagn (vatten) används och påfyllning sker på olika delar av åkermarken. Sprutan ska parkeras
Justerandes sign
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på en ur läckagesynpunkt säker plats (platta eller biobädd) då den inte används.
5. Påfyllningsutrustning för cisterner, behållare m.m. får ej ge upphov till spill
eller läckage till mark eller ytvatten. Detsamma ska gälla vid påfyllning och
tankning.
Gödselhantering och lagring
6. Lagringsutrymmen för minst 8 månaders produktion av stallgödsel inkl.
strömedel från hela djurhållningen ska finnas tillgängligt. I lagringsutrymmet
ska även vattentillskott i form av spill-, disk- och rengöringsvatten samt nederbörd som faller på lagringsytor eller ytor som avvattnas till gödselbehållaren ingå.
7. Spridning av flytgödsel i växande gröda bör endast ske med släpslangsteknik, myllningsaggregat eller likvärdig teknik, som innebär att gödseln placeras
direkt på marken eller i marken.
8. Om spridning av flytgödsel utförs med annan metod än nedmyllare får
spridning inte ske lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar inom
områden där särskild hänsyn måste tas till bebyggelse.
9. Tidpunkten för spridning av stallgödsel ska anpassas till sådana väder- och
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter och ammoniakavgång.
10. Flytgödsel som sprids på obevuxen mark ska brukas ned inom fyra timmar från spridningen.
11. Gödsling får inte ske under tiden 15 oktober – 1 april på åkrar där risk för
översvämning föreligger, både frekvent och mer sällan.
12. Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel, urin eller handelsgödsel får inte
ske under tiden 1 juli – 28 februari.
13. Vårplöjning ska tillämpas på jordar med en lerhalt <15%.
14. Fånggrödor bör sås in i majs och spannmål som inte efterföljs av höstsådda grödor.
15. Åkrar där risk för översvämning föreligger, både frekvent och mer sällan,
ska odlas med slåtter- eller betesvall fyra år av fem.
16. Om majs odlas ska denna gröda rotera i växtföljden och bör odlas på
samma skifte högst tre år i rad.
17. Mängden flytgödsel till majs får inte överskrida 50 ton per hektar och år.
18. Gödslingsplan för växtodlingen ska upprättas för att fastställa optimala
gödselgivor. Gödselgivor anpassas efter aktuell markkarta och analys av flytgödselns växtnäringsinnehåll.
19. Spridning av gödsel får inte ske så att vattentäkt kan förorenas. Spridning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-30

sid 45 (53)

Paragrafer

62-96

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
av stallgödsel närmare enskild vattentäkt än 50 meter får inte ske utan tillsynsmyndighetens medgivande.
20. Drivningsgångar/fålla och rasthage ska utformas och skötas så att förorening av yt- eller grundvatten inte kan ske. Påfyllning av gödselspridare ska
utföras så att risk för vattenförorening inte uppstår. Transport av gödsel ska
ske så att spill av gödsel på väg inte uppkommer.
21. Tvätt- och spolvatten från rengöring av stallar, pressvatten från plansilo,
och avlopp från mjölkrum ska samlas upp i gödselbehållare eller annan behållare som väl rymmer den uppkomna volymen. Detsamma gäller förorenat vatten från hårdgjorda ytor, spolplattor etc. Utspridning av det förorenade vattnet ska ske på åkermark.
22. Dagvatten ska avledas så att förorening av yt- och grundvatten inte kan
ske.
23. Spridning får inte göras så att utspridd gödsel kan hamna i eller avrinna
till vattenområde (å, dike, bäck, kanal, sjö etc).
Skyddszoner ska finnas där naturligt skydd saknas längs vattendrag (å, bäck,
kanal eller större diken) som gränsar mot spridningsarealerna och som inte
har utpekats i annat beslut. Zonernas bredd ska anpassas efter risken för ytavrinning från fältet, men får inte vara mindre än sex meter breda (räknat
från strandbrinkens överkant). Mindre skyddszon, minst en meter bred, ska
lämnas där naturligt skydd saknas längs smådiken som finns inom spridningsarealerna.
Skyddszonerna ska vara ständigt bevuxna med gräs. De skall också vara
ogödslade och obesprutade med kemiska bekämpningsmedel.

Upplysningar
Allmänt erinras om
• Specifik lagstiftning som berör/kan beröra verksamheten
Miljö- och byggnadsnämnden anser att verksamheten bl.a. berörs av
följande direktiv, lagar, förordningar och föreskrifter.
o Miljöbalken (1998:808)
o Förordningen (SFS 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.
o Statens jordbruksverk föreskrifter (SJVFS 2010:55) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.
o Naturvårdsverkets författning (NFS 2003:24) om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor.
o Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel samt tillhörande allmänna råd (97:3).
o Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:58) om omhändertagande, hantering och bearbetning av djurkadaver och annat animaliskt avfall.
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o Djurskyddslagen (1998:534) och djurskyddsförordningen (1988:539).
o Miljöbalken (1998:808) 26 kap. och förordningarna (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken respektive (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.
• att ändring av anläggningen eller verksamheten kan kräva tillstånd eller
anmälan enligt 5 och 21 §§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
• att meddelat föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken inte befriar från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs i
fråga om den anläggning eller verksamhet som avses i beslutet,
• att uppkomsten av avfall minimeras. Avfall som ändå uppstår skall i första
hand återanvändas, i andra hand återvinnas eller energiutvinnas och först i
sista hand deponeras. Kretslopp skall alltid eftersträvas. Avfallsförordningen (2001:1063) innehåller bestämmelser om hantering av avfall inklusive
farligt avfall,
• att enligt 2 kap 4 § miljöbalken gäller skyldighet att undvika att använda
sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors
hälsa eller miljön om de kan ersättas med sådana produkter som kan antas
vara mindre farliga.
Egenkontroll
Enligt 26 kap 19 § miljöbalken skall den som bedriver miljöfarlig verksamhet
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga miljöpåverkan. Utövare med verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
skall följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll.
Gödselhantering och spridningsarealer
Erinrar om bestämmelserna i förordningen (SJV1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket och med stöd av förordningen meddelade föreskrifter ((SJVFS
2010:55) Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring av Jordbruksverket.
Av nu gällande förordning och föreskrifter framgår bl.a. följande:
• Lagringskapaciteten ska motsvara minst åtta månaders stallgödselproduktion från nötkreatur dock bör lagringskapaciteten vara längre för att utnyttja gödselns näringsinnehåll på ett optimalt sätt.
• Lagringsutrymmen för stallgödsel ska vara så utformade att avrinning eller
läckage till omgivningen inte sker.
• Flytgödselbehållare och urinbehållare ska ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna och påfyllning
ska ske under täckning.
Enligt föreskrifterna (SJVFS 2010:55) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring får stallgödsel eller andra organiska gödselmedel under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per
hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt för företagets hela
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spridningsareal per år under perioden.

Behovet av spridningsareal för produktionen är 210 ha.
________________________________________
Motivering av beslutet
Buller
2. Buller från ventilationsfläktar och övriga installationer får inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid närmaste bostäder med
värden gällande för nyetablerad verksamhet. Om så sker skall bullerdämpande åtgärder vidtas. Som bostad räknas även fritidsbostad.
Kemikalier
3-5. Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska
bekämpningsmedel innehåller detaljerade bestämmelser om försiktighetsmått
vid kemisk bekämpning till skydd för bl.a. grundvatten, vattentäkter, sjöar
och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.
Gödsel
6-23. Eftersom hela Öland räknas som känsligt område ska verksamhetsutövaren tillse att marginalerna vad gäller lagringskapacitet är goda, främst
med tanke på spridning av gödseln vid lämpliga tidpunkter men även med
hänsyn till ökad nederbördsmängd i framtiden.
Till de åtgärder som redan i dag kan rekommenderas vid spridning hör omedelbar nedbrukning av stallgödsel som sprids på obevuxen mark samt användning av slangspridningsaggregat eller helst nedmyllningsaggregat.
Faktorer som väder, vind, spridningsteknik samt snabb nedbrukning av gödseln påverkar i hög grad avgång av ammoniak och därmed även den upplevda
luktförnimmelsen från gödselhanteringen.
Vid spridning i nära anslutning till detaljplanelagt eller tätbebyggt område bör
stallgödsel som sprids på obevuxen mark normalt brukas ned inom 4 timmar
från spridningen.
Eftersom verksamheten bedrivs i ett föroreningskänsligt område där det är
särskilt angeläget att minska kväve- och fosforförluster från växtodlingen är
det i vissa avseenden motiverat med mer långtgående hänsyn för det aktuella
företaget än de minimikrav som gäller för alla jordbruksföretag enligt förordningen (1998:915) och föreskrifterna (2010:55) om miljöhänsyn i jordbruket
vad avser växtnäring enligt ovan.
Särskilda villkor med krav på åtgärder för att minska näringsförlusterna till
vatten har därför i detta beslut ställts, med inriktning på anpassning av gödslingen till grödornas behov och begränsning av höstspridning av stallgödsel.
Vårplöjning och insådd av fånggrödor är också vedertagna åtgärder för att
minska framförallt kväveutlakningen.
Förluster av växtnäring är betydligt mindre från en permanent bevuxen åkermark jämfört med åkrar som årligen jordbearbetas. För att minska fosforförlusterna genom ytavrinning och erosion ska åkrar, där risk för översvämning
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föreligger frekvent eller mer sällan, odlas med vall i fyra år av fem.
Majs odlas ofta på samma fält år efter år, och de höga stallgödselgivor som
ofta tillförs innebär en upplagring av både fosfor och kväve i marken vilket
kan leda till förluster till vattenmiljön. De fältbalansberäkningar som utförts i
försök visar på ett årligt överskott på drygt 20 kg fosfor per ha. En annan
nackdel med att odla på samma plats år efter år är att rotogräsen ökar, framförallt tistel och kvickrot, vilket ger odlingen ett ökat bekämpningsbehov. Det
är därför rimligt att majsen roterar i växtföljden.
Analysering av jordens näringsinnehåll i form av markkartering skapar möjlighet till anpassad gödsling på skiftesnivå. Det är rimligt att spridning av gödsel
sker enligt en årligen upprättad gödslingsplan, baserad på aktuell markkarta
och analys av gödselns innehåll av växtnäring. Det är viktigt att hänsyn tas till
stallgödselns långsiktiga frigörelse av kväve som kan uppskattas till ca 20-30
kg/ha, förfrukt, ev. mulljord samt tillförsel av stallgödsel till årets gröda. Detta är numera ett krav i de utpekade känsliga områdena i Sverige.
Att anlägga ständigt bevuxna skyddszoner längs öppna diken och andra vattendrag och sjöar är en åtgärd som ur många aspekter har en positiv inverkan på vattendraget och dess omgivning. De i sammanhanget viktigaste
aspekterna är minskad risk för fosforförluster i form av ytavrinning och erosion samt att kemiska bekämpningsmedel ska hamna i vattendraget. Zonerna
ska vara ständigt bevuxna med gräs och på sikt helst även med träd och
buskar. Markområdet närmast vattendraget har ett avgörande inflytande på
vattendragets ekologiska status i såväl skogs- som jordbruksmark. Kantzonen
påverkar bland annat solinstrålning, temperatur, pH, tillflödet av partiklar,
näringsämnen och gifter, samt näringstillgång. Det är därför viktigt att hänsynsåtgärder vidtas vid bruk i eller intill kantzoner till vattendrag.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade, vid sammanträde den 19/8 2009
§ 230, att förelägga fastighetsägaren/verksamhetsutövaren om försiktighetsmått i verksamheten på fastigheten Nyby 3:10 efter att en anmälan enligt
miljöbalken inkommit den 16/6 2009.
Besvär inkommet den 9/10 2009 från ägare till fastigheten Nyby 3:8 gällande
vattenfrågan, fastighetens marknadsvärde samt lukt- och bullerfrågor lämnades vidare till Länsstyrelsen 23/10 2009 efter rättidsprövning.
I beslut från den 14/6 2010, nr 505-10416-09, avslår Länsstyrelsen överklagandet.
Ägare till fastigheten Nyby 3:8 överklagar Länsstyrelsens beslut till Växjö
Tingsrätt / Miljödomstolen den 14/7 2010.
Domslut meddelat 7/3 2011 i mål nr M 2545-10 där Miljödomstolen upphäver
det överklagade beslutet och lämnar över ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. I avvaktan på att nämnden fattar ett nytt
beslut gäller de krav som framgår av föreläggandet i det ursprungliga beslutet
från 19 augusti 2009.
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet delges grannar/Nyby 3:8, med uppgift om hur man överklagar.
Mats Karlsson (c) deltar ej, på grund av jäv, i ärendets handläggning eller
beslut.
____________________________

§ 91

Dnr. 2011-000234

Riktlinjer för sluten tank i Borgholms kommun
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

acceptera följande kriterier som krav för att medge tillstånd för sluten
tank;

1.

Sluten tank skall ses som en alternativ lösning i områden uppsatta i
plan för utbyggnad av kommunalt avlopp inom en tidsperiod på maximalt tio år.

2.

Sluten tank skall, i områden där kommunalt avlopp inte kommer att
dras, endast beviljas för fastigheter där andra lösningar befunnits
olämpliga,
a. och i dessa områden ska den sökande först undersöka om avloppet
går att lösa genom att det tas om hand och renas på plats. Om detta
är möjligt ska denna avloppslösning väljas i första hand. Det är den
sökande som ska göra de undersökningar och redovisa de uppgifter
som behövs, för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna bedöma
om det går att ordna avlopp för wc på annat sätt än med en sluten
tank.
b. och under förutsättning att fastighetens avlopp för bad, disk- och
tvättvatten ska uppfylla dagens krav på rening.
En bedömning av ansökan om sluten tank kommer att göras i varje
enskilt ärende.

3.

Snålspolande teknik skall användas, t.ex. vakuumtoalett eller extremt
snålspolande toalett.

4.

Krav på provtryckning skall kunna ställas vid tillsyn av slutna tankar.

______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Det finns flera tekniker när det kommer till att anlägga en enskild avloppsanläggning. En av dessa tekniker är en sluten tank, där avloppsvatten, oftast
enbart från vattentoalett, samlas upp och töms av kommunens entreprenör
för slamtömning.
Miljö- och byggnadsnämnden är restriktiva med att anlägga nya slutna tankar
med tanke på att dessa oftast behöver tömmas flera gånger på ett år, i jämförelse med en slamavskiljare som oftast töms en gång per år. Volymen tömd
vätska från en sluten tank (vanligen 3 m3) är avsevärt större än från en 3kammarbrunn, där enbart slamkakan tas omhand (ca 1 m3.) Det innebär, vid
tömning av sluten tank, fler och oplanerade transporter utanför ordinarie
tömningsschema och ökad miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 1997-06-26 att ”sluten tank fortsättningsvis endast kommer att beviljas för fastigheter där andra lösningar befunnits olämpliga”.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-22 att ”delegera till miljöinspektör att besluta om slutna tankar i utbyggnadsområden för kommunalt avlopp, d.v.s. områden som är uppsatta i BEAB:s investeringsplan, samt delegera till miljöinspektör att fatta beslut om slutna tankar för fastigheter där andra
avlopp befunnits olämpliga”.
Det finns idag toaletter som vid spolning förbrukar en väldigt liten mängd vatten, vakuumtoaletter och även extremt snålspolande toaletter. Spolmängden
ligger på cirka 0,5-1,5 l, medan en vanlig toalett har en spolmängd på cirka 6
l och snålspolande toaletter cirka 3 l. Enligt tillverkarna ska 1-2 tömningar per
år behövas för permanentboende beräknat på en lagringskapacitet på 3 kubik.
Någon enstaka av vakuumtoaletterna och de extrem snålspolande toaletterna
går även att koppla till en slamavskiljare med efterföljande rening, eller en
kompostbehållare.
Då teknik med vattentoaletter som förbrukar väldigt lite vatten har tagits
fram, behöver Miljö- och byggnadsnämnden ta ett ställningstagande till om
Borgholms kommun kan tillåta vakuumtoaletter eller extremt snålspolande
toaletter till sluten tank, i områden dit kommunalt avlopp inte är tänkt att
komma inom en snar framtid.
BEAB har tillfrågats i ärendet och ser inga negativa aspekter i den tekniska
delen när det gäller transporter, tömning och omhändertagande om det sker
med normal slamtömningsfrekvens; 1-2 ggr/år.

Motivering av beslutet
Sluten tank kan ses som en alternativ lösning i områden som är aktuella för
utbyggnad av kommunalt avlopp, eller i områden där andra lösningar har befunnits olämpliga. Först ska dock sökande undersöka om avloppet går att lösa
genom att det tas om hand och renas på plats. Detta för att hitta den miljömässigt bästa lösningen som passar gällande fastighet, utifrån rimlighets
krav, miljöpåverkan och användningsfrekvens.
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Sluten tank som teknik har förbättras genom att vakuumtoaletter och extremt
snålspolande toaletter har utvecklats. Dessa toaletter bygger på en vatten
snål teknik, vilket kan vara lämpligt i områden med vattenbrist. Detta innebär
också att tömning av sluten tank kan begränsas till 1-2 gånger per år.
Tankens slutna system genererar inga utsläpp jämfört med en trekammarbrunn med efterföljande rening där reningen sker på plats. Detta kan vara en
fördel i särskilt känsliga områden. Kontrollen över reningen är också större i
de kommunala reningsverken jämfört i enskilda anläggningar.
Många av de kommuner som tillåter vakuumtoaletter eller extremt snålspolande toaletter till sluten tank i stor skala har också satsat på biogasanläggning eller våtkompost, Borgholms kommun har inget av dessa. Därför kan
det vara bra att ta fram riktlinjer för slutna tankar, främst för områden dit
kommunalt avlopp inte kommer.
Sluten tank kommer även i fortsättningen endast tillåtas i mindre omfattning,
då andra lösningar framför sluten tank kan komma att förordas utifrån bästa
möjliga teknik och minsta miljöpåverkan. Dessa lösningar ska därför väljas i
första hand, en rimlighets avvägning ska dock göras.
____________________________

§ 92
Blankett för förhandsbesked enskilt avlopp - Information
Miljöinspektörerna redogjorde för ärendet vid sammanträdet.
____________________________

§ 93

Dnr. 2011-000014

AU och Besiktningsresan i april byter dag
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

sammanträdesdag för arbetsutskottet fastställs till måndag 4 april
kl 13.00 och besiktningsresan flyttas till onsdag 6 april.

________________ _______________________
Redogörelse för ärendet
Önskemål har inkommit om att byta dagar för nämndens arbetsutskott (AU)
(6 april) och besiktningsresan (4 april) enligt listan, så att
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- AU flyttas till måndag 4 april kl 13.00, och
- besiktningsresan flyttas till onsdag 6 april.
(detta p.g.av ett vindkraftsmöte måndag 4 april på f.m.)
____________________________

§ 94
Utbildning & information inom nämndens ansvarsområden,
styrande lagar, regler & förordningar - del II
Vi avslutade dagen med del II enligt nedanstående utbildningsplan, övergripande information om Plan- och Bygglagen (PBL).
Utbildningsplan (reviderad):
I
26 januari Miljöbalken (MB) - övergripande
II 30 mars
Plan- och Bygglagen (PBL) - övergripande
III ev. 27 april Planer - planprocessen
IV april/maj
Bygglov - byggprocessen
V 25 maj
Strandskydd
VI 29 juni
Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
VII- i höst
Annan lagstiftning och fördjupningar inom specialområden
t.ex. livsmedelslagen, tillsyn miljöbalken, miljösanktionsavgifter, påföljder & ingripanden samt vitesförelägganden.
(Tips! gå gärna in och studera nya PBL under www.notisum.se)
____________________________

§ 95
Ekerum - information om detaljplanearbetet
En redovisning av pågående detaljplanearbete presenterades på nämnden.
De olika detaljplanerna diskuterades. Förvaltningens målsättning har varit att
arbeta med planerna så att dessa ska kunna lämnas för beslut ungefär samtidigt. Det är många olika planer och viktigt att det är möjligt att se helheten i
byggplanerna. Närmast väntar vi på Miljödomstolens beslut i Natura 2000ärendet samt Länsstyrelsens beslut i frågan om att upphäva strandskyddet i
område 5.
____________________________
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§ 96
Beslut från andra myndigheter - information
Beslut daterade 2011-01-18, 2011-01-24 och 2011-02-22 har inkommit från
JO gällande tre anmälningar mot Miljö- och byggnadsnämnden. Enligt JO föranleder anmälningarna inte någon vidare åtgärd från deras sida.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Reservation till ärende nr. 7
Föreställ er 18 drummlar, som med ett champagneglas i ena handen och en barstol i den
andra, slamrar in i den fullsatta biolokalen och bänkar upp sig framför alla cineaster och
omöjliggör beskådandet av filmduken. Vilken fräckhet, eller hur? Den bioägare som inte
ingreper och slänger ut dessa missbrukare, är själv skuld till sin verksamhets nedgång och fall.
För naturområdet Sandwedgen, där 18 trevåningshus med en takhöjd upp till 10 meter är
planerade inom strandskyddet, är ett liknande scenario som med drummlarna i bion, i
antågande.

( )
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Det som exploatör och tjänstemän — understödda av majoriteten av Borgholms politiker —
presenterar med planen Sandwedgen, är en samling av vanvridna föreställningar och
argument som kommer att göra alla berörda olyckliga om denna vansinnesillusion blir realität.
Sociala spänningar planteras här in i en redan överexploaterad, ja, "våldtagen" öländsk natur.
Insprängt mellan Halltorps hage och Rällaskogen har här en "kåkstad" med 136
stugor/villavagnar + 753 campingtomter, samt en golfby med 172 villor i engelsk kolonialstil,
lett till en hög belastning med 4 - 5000 invånare under sommarmånaderna. Estetik,
landskapsbild, naturvärden, det rörliga friluftslivet m.m., får här vika för kommersiella
intressen. Strandpromenaden — även kallad Karl XI :s ridstig — har nedanför campingen
intagit den slumkaraktär som blir den fatala följden av brutal utsugning och slapp
kontroll om lagar efterföljs.
Genomskinliga argument — som t.ex. att endast huskropparna skall undantagas för
strandskyddet, men den övriga marken kvarstår under strandskydd — får en kritiskt läsare av
utlåtandet efter utställningen att fråga sig om författarna är skojare eller cyniker som trixar
med vedertagna regler och normer. Att skjuta in en hagelsvärm med hus i ett naturområde
inom strandskyddet och tendensiöst nedvärdera detta område till en "genomfartspassage" för
strandbesökare, visar på upphovsmännens avsaknad av skrupler. En s.k. skötselplan sätter
kronan på verket på detta Babels torn av mänskligt övermod. Minst sagt pinsamt för
författarna av detta, av exploatören beställda "machwerk", blev fastställandet att ett planerat
spridningsstråk för eklevande arter går mitt igenom ett bostadsområde, nämligen
Sandwedgen!

'

Roten till mycket av det onda ligger i det olyckliga exploateringsavtalet mellan exploatören
och Borgholms kommun. Minst 300 borätter skall enligt detta tryckas in i denna naturpärla,
annars blir det inga 1,8 miljoner för planarkitekten. 1,8 miljoner för minst 300 borätter! En
kortsiktig och ohållbar politik som har lett till en flod av missnöjesyttranden från alla håll.

{
En olycka kommer sällan ensam. Då denna "minst-300-borätters-önskan" från exploatörens
sida har svalts med hull och hår av Borgholms kommun — uppenbarligen utan att de
ansvariga har undersökt om detta stora antal borätter är rimligt inom det berörda området, —
har även Rällaskogen blivit måltavla för bebyggelse. I Borgholms kommuns ansökan hos
Länsstyrelsen för upphävandet av strandskyddet för Sandwedgen, kan man läsa följande:
"Med stöd av kommunens långsiktiga planering för omgivningarna är klarlagt att intresset av
att utveckla och därigenom behålla högst väsentlig del av lokalt näringsliv väger tungt.
Denna omständighet har betydelse inte bara vid kommunens framtida prövning av
planläggning av området i södra Ekerum utan bör beaktas även vid länsstyrelsen samlade
bedömning av förenlighet med skyddssyften och proportionalitet." Vad är "södra Ekerum"?,
jo, naturligtvis Rällaskogen. Här beskriver Miljö- och Byggchefen ett modellförslag som skall
gälla för framtida strandskyddsprövningar.

Att Alliansen följer samma tankgångar visades när dom nyligen körde över ett utarbetat
kompromissförslag från Miljö- och Byggförvaltningen och nyaktiverade de tidigare
skrinlagda områdena 10 och 12 i Rällaskogen.
Här visas ånyo att den representativa demokratin inte fungerar. Hela planprocessen tjänar
endast till att ge sken av demokrati och medbestämmanderätt. Hur länge skall detta spel för
galleriet tolereras?
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
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