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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 13.00-14.30

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Tommy Lindström, byggnadsinspektör
Kerstin Jerkström, sekreterare
Anna Sjödahl, miljöinspektör
§ 31

Utses att justera

Birger Palm

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, onsdag 18 maj kl 11.00
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§ 26

Dnr. BN 2010-000360

Hallnäs 16:6, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov med motiv enligt nedan.

Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-11-08, avser
bygglov för uppförande av ett fritidshus.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2007-08-30 § 307 meddelat positivt
förhandsbesked för två tomtplatser på fastigheten Hallnäs 16:3.
En begäran om yttrande avseende förslag till negativt beslut, gällande byggnadens utformning, skickades till sökanden 2010-12-07.
Ett yttrande från sökanden inkom till Miljö- och Byggnadsförvaltningen
2011-01-18.
Motivering av beslutet
Öland har en byggnadstradition som vad det gäller träbyggande använde
"skiftesverk", efterhand ofta täckt med slät panel. Skiftesverkshusen hade
släta liggande plankor, bålar, liggande i spår i de stående hörnstolparna. Resultatet blir en slät fasad med en slät föga utstickande knut. Timringstekniken
var ett mer virkeskrävande byggnadssätt som ger synliga stockar i fasaden
och knutade i en iögonenfallande storlek, förknippat med skogrika delar av
vårt land. Här är det timrade huset en "kulturbärare", hos oss ett främmande
inslag i ett byggnadsbestånd som redan är hotat av att helt försvinna i en
brokig blandning av influenser från en gränslös värld. Vår nämnd är fast besluten att inte tillåta de timrade husen som ett led att bevara en viktig del i
den öländska byggnadstraditionen.
På en närliggande tomt, Hallnäs 12:8, söktes också ett timmerhus men efter
samråd med sökanden ändrades detta. Liknande beslut har tagits på ett antal
platser i vår kommun.
Plan- och bygglagen (PBL) kap § 6.1 åberopas som avslagsskäl.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
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§ 27

Dnr. BN 2010-000357

Hallnäs 16:7, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov med motiv enligt nedan.

Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-11-05, avser
bygglov för uppförande av ett fritidshus.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2007-08-30 § 307 meddelat positivt
förhandsbesked för två tomtplatser på fastigheten Hallnäs 16:3.
En begäran om yttrande avseende förslag till negativt beslut, gällande byggnadens utformning, skickades till sökanden 2010-12-07.
Ett yttrande från sökanden inkom till Miljö- och Byggnadsförvaltningen
2011-01-18.
Motivering av beslutet
Öland har en byggnadstradition som vad det gäller träbyggande använde
"skiftesverk", efterhand ofta täckt med slät panel. Skiftesverkshusen hade
släta liggande plankor, bålar, liggande i spår i de stående hörnstolparna. Resultatet blir en slät fasad med en slät föga utstickande knut. Timringstekniken
var ett mer virkeskrävande byggnadssätt som ger synliga stockar i fasaden
och knutade i en iögonenfallande storlek, förknippat med skogrika delar av
vårt land. Här är det timrade huset en "kulturbärare", hos oss ett främmande
inslag i ett byggnadsbestånd som redan är hotat av att helt försvinna i en
brokig blandning av influenser från en gränslös värld. Vår nämnd är fast besluten att inte tillåta de timrade husen som ett led att bevara en viktig del i
den öländska byggnadstraditionen.
På en närliggande tomt, Hallnäs 12:8, söktes också ett timmerhus men efter
samråd med sökanden ändrades detta. Liknande beslut har tagits på ett antal
platser i vår kommun.
Plan- och bygglagen (PBL) kap § 6.1 åberopas som avslagsskäl.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
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§ 28

Dnr. BN 2011-000189

Borgholm 11:45, bygglov för GSM-anläqqninq bestående av 42 meter
högt torn samt två st tillhörande teknikbodar om ca 6 m 2
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

bevilja bygglov för GSM-anläggning bestående av 42 meter högt
torn samt två st tillhörande teknikbodar om ca 6 m 2 , med villkor att
anläggningen placeras norr om servicehusets södra gavelförlängning,
söder om servicehuset, enligt överenskommelse med entreprenören.

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 2011-04-18 och avser
bygglov för GSM-anläggning bestående av en 42 meter högt torn samt två st
tillhörande teknikbodar om ca 6 m 2 .
Fastigheten ligger inom detaljplan 278.
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
Berörda grannar har via kungörelse givits möjlighet att yttra sig i ärendet,
inga negativa erinringar har inkommit.
Platsen för åtgärden har bedömts som väl vald för ändamålet.
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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.

§ 29

Dnr. L 2009-000549

Böda-Torp 5:7, yttrande till Förvaltningsrätten
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

vi motsätter oss vad som yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut
i ärendet.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-05-26 § 134 att avslå
ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning av tre tomtplatser för
bostadsändamål.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten, som 2011-05-04 förelägger
MBN att skriftligen yttra sig i ärendet. Föreläggandet inkom till MBN 2011-0505 och skall vara Förvaltningsrätten tillhanda inom 14 dagar, 2011-05-19.
Motivering av beslutet
Inkomna handlingar motiverar inte en ändring av tidigare ställningstagande.
Beslutet skickas till: Förvaltningsrätten i Växjö, Att. Annki Håkansson,
Box 42, 35103 VÄXJÖ. (Mål nr 1497-11)
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§ 30

Dnr. POI 2006-000007

Lofta 1:2 / 1:44, yttrande till Förvaltningsrätten
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

avge följande yttrande till Förvaltningsrätten:
Den nyligen utförda fastighetsregleringen har gjorts i strid mot gällande detaljplan. När xxxxx kan visa att en ny fastighetsreglering som
överensstämmer med detaljplanen har utförts kan lov för uppförda
byggnader beviljas. Först därefter kan nämnden tänka sig att återkalla
begäran om utdömande av vite.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2011-02-09 § 7 att ansöka om
utdömande av vite om 100.000 (etthundratusen) kronor enligt nämndens
beslut 2006-11-30, § 448.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten, som i underrättelse daterad
2011-05-02 ger MBN tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande, som
skall vara Förvaltningsrätten tillhanda senast 2011-05-17 (förlängd yttrandetid erhållen till 2011-05-19).
Beslutet skickas till: Förvaltningsrätten i Växjö, Att. Sofia Örnberg, Box 42,
35103 VÄXJÖ. (Mål nr 602-11)

§ 31

Dnr. 2009-0565

Eqbv 5.2 m.fl. - yttrande till Miliödomstolen ang, överklagande av
Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2011-01-27 rörande försiktighetsmått enligt miliöbalken
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

Justerandes sign

vidhålla tidigare beslut och ställningstagande.
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Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade den 24 februari 2010 att förelägga Universal Power AB att iaktta vissa försiktighetsmått vid drift av en
vindkraftsanläggning om fem verk som komplettering till befintliga fem verk i
Eg by.
Nämndens beslut överklagades av xxxxx, Egby Vindkraftverk AB och
Försvarsmakten.
Enligt Länsstyrelsen i Kalmar läns beslut 2011-01-27 avvisas xxxxx överklagande, Egby Vindkraftverk AB:s överklagande avslås och Försvarsmaktens
överklagande avskrivs.
Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, förelägger nu MBN att yttra sig i ärendet.
Yttrandet skall vara Miljödomstolen tillhanda senast 2011-05-11 (förlängd
yttrandetid erhållen till 2011-05-20).
Motivering av beslutet
Inkomna handlingar motiverar inte en ändring av tidigare ställningstagande.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 8 1 , 351 03
VÄXJÖ. Beslutet skall vara Miljödomstolen tillhanda senast 2011-05-20.
(Mål nr M 552-11, Rotel 7.)

Justerandes sign
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