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§ 139
Presentation översiktsplan för Kalmar kommun, samråd
Till dagens nämnd kom stadsarkitekt Staffan Lindholm samt projektledarna
Per Ålind och Eva-Lena Larsdotter från kommunledningskontoret i Kalmar för
att presentera och diskutera samrådsförslaget till en ny översiktsplan för Kalmar kommun. Förslaget är uppdelat i två avsnitt. Samrådsförslaget är uppdelat i två delar. Del ett "Unika Kalmar" som innehåller kapitlen "Kalmar på djupet, Så här ser vi framtiden, Mer Kalmarsund, Mer Möre samt Mer stadsliv".
Det 2 saknar namn men innehåller "Allmänna intressen, Miljö- och riskfaktorer samt Påverkanskonsekvenser".
Omfångsmässigt störst i del 1 är Mer Stadsliv och Mer Möre. Avsnittet Mer
Kalmarsund är naturligtvis det mesta intressanta för Borgholms kommun, och
också det avsnitt som tar det största strategiska greppet.
I avsnittet Mer Kalmarsund anläggs ett perspektiv på att lyfta blicken utanför
kommungränserna och se till hela regionens problem och möjligheter. Vi som
lever här ska tillsammans utveckla en gemensam identitet. Syftet är att våra
olika styrkor ska leda till att hela regionen blir mer konkurrenskraftig och leder till bättre tillväxt. Det finns mycket som kan utvecklas vidare i det här
geografiska och strategiska perspektivet och Borgholms kommun ser gärna
att ett sådant gemensamt arbete initieras.
Efter genomgången följde en diskussion med flera inlägg och synpunkter på
hur vårt preliminära yttrande kunde kompletteras och hur ett djupare regionalt samarbete kunde initieras.

§ 140
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
Svante Martinsson har börjat sitt arbete med att inventera sjöbodar i samarbete med BEAB. Inventeringen syftar till att ta fram underlag till en ny sjöbodpolicy.
Mathias Rabenius gör 6 veckors praktik på förvaltningen under sommaren.
Vi får fler medarbetare till augusti och måste flytta ihop ytterligare. Flera sitter mycket trångt. Nu under sommaren har 2 medarbetare inga egna arbetsrum utan är utrustade med bärbara datorer och får hoppa mellan lediga rum.
VA-plans arbetet pågår och det första steget, VA-översikten är nästan klar.
Beräknas kunna vara med på nämnden i augusti.
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Preliminärt kommer en studieresa äga rum den 1 september för ledamöter
och personal. Boka in denna dag.
En grupp inom förvaltningen har tagit fram ett Nyhetsbrev som kommer att
bland annat skickas ut med faktura för årsavgift enligt miljöbalken.

§ 141

Dnr. 2011-000385

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

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

§ 142

Dnr. 2010-001539

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

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

§ 143
Delegationsbeslut

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

Justerandes sign

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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§ 144
Meddelanden
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

§ 145

Dnr. P 2010-000094

Solberqatäkten 1:1 m.fl. fastigheter / Köpinqbaden, detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter genomförd votering,
att

godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning
för samråd.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-06-18 och avsåg
att ändra nuvarande detaljplan för området för att ge möjlighet till utökad
byggnation av turistanläggning samt stugor för fritidsboende. Miljö- och
byggnadsnämnden tog 2010-08-18 § 204 beslut om att ändra detaljplanen för
Solbergatäkten 1:1. Miljö- och byggnadsförvaltningen har på grund av ändringarnas omfattning valt att arbeta fram en ny detaljplan.
Gällande planer:
I planområdet gäller följande detaljplaner:
.

Plan 185, fastställd 1984-06-13 med tillägg 1995-05-24 samt 1999-0519.
• Plan 96, fastställd 1969-04-09. Gäller ett mindre område på grund av
ett undantag från fastställelse av plan 185 för den berörda delen.
• Plan 114, fastställd 1972-11-21. Gäller en mindre del av planen belägen
omedelbart väster om plan 185 som ut6gör grönområde.
• Plan 130, fastställd 1973-08-05. Gäller en mindre del av planen belägen
omedelbart väster om plan 185 som utgör grönområde.
Nu gällande detaljplan omfattar i huvudsak planbestämmelserna friluftsbad
respektive allmän plats i form av grönområde och parkering.
Syfte med detaljplanen
De nuvarande hörnstenarna i Köpingbaden är säsongsbundna verksamheter i
form av camping, bad och sommarrestaurang. Inom Köpingbaden ligger den
kulturhistoriskt intressanta restaurangbyggnaden Sinus från 1930-talet. Här
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finns också en butiksbyggnad med servering kallad Ragnars, en receptionsbyggnad, flera mindre strandbyggnader, en större vattenrutschbana samt en
knappt 200 meter lång badbrygga med soldäck och pool.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Köpingbaden till en
turistanläggning av hög klass med verksamhet året runt. Detaljplanen medger
en utveckling som innebär helårsrestaurang, hotell och stugor för uthyrning. I
områdets utveckling ingår också anläggning av pool, Spa och konferenslokaler.
Detaljplanen omfattar bad- och campingområdet, två nuvarande bostadsfastigheter som ligger insprängda i campingområdet samt en del av angränsande
fastighet i väster som utgör grönområde.
En viktig aspekt i planeringen är att området ska vara öppet och tillgängligt.
Både visuellt genom öppna ytor mellan Köpingevägen ner till havet och funktionellt genom vägar och gångstråk som ska löpa igenom området.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats. Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna detaljplaneförslaget samt tillhörande behovsbedömning för samråd.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar om avslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla det liggande beslutsförslaget.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder liggande beslutsförslag röstar JA.
Den som biträder Stefan Olof Lundgrens röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
*

Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Wllly Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Lars Johansson (FP)

*
*
*
*
*
*
*
*
10
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Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
förvaltningens förslag.

Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.

§ 146

Dnr. BN 2011-000330

Stenninqe 2:19, förfrågan om upprättande av detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om upprättande av detaljplan.

Redogörelse för ärendet
En planförfrågan har inkommit 2011-04-29 om att upprätta detaljplan för
fastigheten Stenninge 2:19. Sökandens syfte är att pröva möjligheten att
uppföra 11 nya bostadshus i området. Planområdets areal är ca 28.000 m2.
Gällande planer
Området omfattas inte av detaljplan.
Översiktsplanen anger att sammanhållna obebyggda områden så långt det är
möjligt ska bevaras obebyggda. Nya tomtplatser ska ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på ett sådant sätt att den ansluter till befintliga
traditionen.
Bakgrund och förutsättningar
I anslutning till befintlig bebyggelse vill sökanden komplettera med ytterligare
II tomter. Till ansökan har sökande bifogat information om Permakultur vilket ska prägla området.
Exploatering på fastigheten Stenninge 2:19 påverkar inte några Riksintressen.
Den regionala bevarande planen för odlingslandskapet berör området.

Motivering av beslutet
Fastigheten är belägen i utkanten av samhället Stenninge. Sökandens syfte
att möjliggöra ytterligare 11 tomter i anslutning till befintlig bebyggelse, på
Stenninge 2:53, anses som mer omfattande än vad som kan ses som en
komplettering av befintlig bebyggelse (Kommunens översiktsplan).
Kommunen har inte för avsikt att planlägga vad som kan anses som ny sammanhållen bebyggelse i områden som betraktas som obebyggda.
Justerandes sign
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Kommunen bedömer att den föreslagna kompletteringen är för omfattande
och inte bygger på befintlig struktur.
Upplysningar
Detta beslut kan endast överklagas enligt bestämmelser i Kommunallagen
(kommunal besvär).

§ 147

Dnr. BN 2011-000247

Persnäs 3:2, förfrågan om upprättande av detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens beslutar,
att

avslå ansökan om upprättande av detaljplan.

Redogörelse för ärendet
En planförfrågan har inkommit 2011-04-29 om att Borgholms kommun påbörjar samt utför detaljplaneläggning för ca 17 nya bostadshus på fastigheten
Persnäs 3:2, Borgholms kommun.
Syftet med planen är att skapa attraktiva helårsbostäder i attraktivt läge.
Tänkt tomtmark omfattar ca 55.000 m2. Fastigheten var på man vill planlägga
omfattar 324.000 m2.
Gällande planer och tidigare beslut
Området omfattas inte av detaljplan.
Översiktsplanen anger under allmänna intressen:
• att lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked gäller att åtgärden måste
uppfylla plan- och bygglagen (PBL) 2 kap och inte heller strida mot miljöbalken (MB) kap 3 och 4.
Översiktsplanen anger att sammanhållna obebyggda områden så långt det är
möjligt ska bevaras obebyggda. Vidare omfattas området av Riksintresse och
strandskydd.
Bakgrund och förutsättningar
Öland är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns här. Hela det sökta området omfattas även av riksintresse för
naturvården, Östra Ölands strandängar. Den östra delen omfattas också av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

IBORGHOLMS
GSSSIKOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sid 8 (48)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-29

139-170

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
strandskydd samt omfattas området av landskapsvårdsavtal och ingår i ängs
och betesmarks inventeringen.
Inkommet förslag innebär att ny samlad alt sammanhållen bebyggelse tillskapas i ett i övrigt obebyggt område.
Motivering till beslutet
Fastigheten Persnäs 3:2 är belägen i ett område som från allmän synpunkt är
att betrakta som bevarande värt.
Med stöd av PBL 2 kap 1 § ska företräde ges sådan användning som medför
en från allmän synpunkt god hushållning. Kommunens översiktsplan uttrycker
en ståndpunkt att mark som är obebyggd ska så långt det är möjligt bevaras
obebyggda.
Hushållningsbestämmelserna i MB anger att mark ska användas för det den ur
allmän synpunkt är bäst lämpad för av ovan framgår det att inte heller dessa
punkter tillgodoses genom förslaget.
Förslaget om bostadsbebyggelse anses strida mot MB kap 3 och 4 samt uppfylls inte kraven i 2 kap PBL (SFS 1987:10).
Upplysningar
Detta beslut kan endast överklagas enligt bestämmelser i Kommunallagen
(kommunalbesvär).

§ 148

Dnr. BN 2011-000178

Norrböda 3:22, förfrågan om upprättande av detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om upprättande av detaljplan.

Redogörelse för ärendet
En förfrågan har inkommit 2011-04-14 om att pröva lämpligheten i att planlägga fem föreslagna områden som tomtmark.
Sökanden redovisar på karta fem olika områden om totalt ca 25.000 m2 att
eventuellt planlägga som bostadstomt.
Gällande planer
Området som förfrågan avser är dels beläget på ett område som saknar deJusterandes sign
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taljplan, dels beläget inom planlagt område. Detaljplanerna 85 (byggnadsplan
1965-06-23), 33 (byggnadsplan 1956-02-11) samt 144 (1975-12-19) utgör
områdets nordvästra gräns.
Del av området ingick tidigare i byggnadsplan (dpi 144, 1975-12-19).enligt
beslut 1982-07-21 upphörde planen för området öster om väg 136.
Detaljplan 39 anger markerade föreslagna områden som park eller plantering.
Områdena är inkilade mellan befintlig bebyggelse.
I Kommunens Översiktsplan från 2002 finns inga direkta angivelser för det
berörda området. Översiktsplanen pekar på bebyggelseutveckling och Öländsk
struktur samt komplettering av befintlig bebyggelse.
Översiktsplanen anger under allmänna intressen:
• att lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked gäller att åtgärden måste
uppfylla plan- och bygglagen (PBL) 2 kap och inte heller strida mot miljöbalken (MB) kap 3 och 4.
•

att 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

• att nya tomtplatser ska ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på ett sådant sätt att den ansluter till befintliga traditionen.
Bakgrund och förutsättningar
Hela området är beläget i gränsen mellan Boda och Kyrketorp.
Området omfattas delvis av strandskydd (utanför detaljplan generellt strandskydd om 300 meter). I översynen av kommunen angivet 100 meter vilket av
Länsstyrelsen bedömts som för litet. Länsstyrelsen bedömer 300 meter som
mest lämpligt. Utredning pågår.
Hänsyn måste tas till väg 136. Området med omedelbar närhet till väg 136
behöver utformas så att vägen inte påverkas av en eventuell exploatering.
Klimatanpassning ska tas med i planeringen, för att vara förberedd på framtida förändringar till följd av ett förändrat klimat och därmed förändrade havsnivåer ska hänsyn tas till dessa faktorer vid planläggning.
Motivering av beslutet
I nuläget bedöms området intressant för framtiden men det är inte av sådant
allmänt intresse att det kommer prioriteras. Kommunen gör bedömningen att
samtliga områden har potential att lämpa sig för planering av bostäder.
Nämnda förutsättningar kommer påverka utformningen och det slutliga resultatet.
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För närvarande måste andra planer av högre prioritet gå före.
Upplysningar
Detta beslut kan endast överklagas enligt bestämmelser i Kommunallagen
(kommunal besvär).

§ 149

Dnr. A 2010-0001

Påven, upphävande av fastighetsplanen för kvarteret Påven
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

upphäva tomtindelningen för hela kvarteret Påven i Borgholm.
Beslutet får genomföras trots att beslutet inte vunnit laga kraft.

Redovisning av ärendet
Prästhagen AB har 2011-06-10 begärt att nämnden ska upphäva fastighetsplanen för kvarteret Påven. Bolaget harsamrått med alla fastighetsägare i
kvarteret vilka alla skriftligen meddelat att man godkänner att fastighetsplanen upphävs genom enkelt planförfarande utan ytterligare underrättelser.
Sökande har också begärt att beslutet får genomföras trots att det inte vunnit
laga kraft.
För kvarteret Öland gäller stadsplan nr 0E, 1911-06-02. 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.
Motivering av beslutet
De äldre tomtindelningarna (fastighetsplanerna) tjänar inte längre något syfte
utan utgör mer administrativa hinder i samhällsutvecklingen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att ge förvaltningen i
uppdrag att upprätta förslag till upphävande av fastighetsplaner/tomtindelningar inom Borgholms kommun.
När det blir aktuellt att upphäva tomtindelning för en eller flera fastigheter i
ett kvarter, bör upphävandet göras för hela kvarteret på en gång.
Fastighetsplaner och äldre tomtindelningar kan upphävas enligt 5 kap 28 §
plan- och bygglagen (SFS 1987:10).
Justerandes sign
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Någon utökad byggrätt ges inte genom att slopa den nu gällande tomtindelningen. Ett eventuellt framtida bygglov påverkas inte heller av den nu gällande tomtindelningen.
Enligt PBL 6 kap 15§ får nämnden förordna att ett sådant beslut som fattats
efter tillämpning av reglerna om enkelt planförfarande får genomföras trots
att beslutet inte vunnit laga kraft, om en ägare av en fastighet som omfattas
av planen begär det och samtliga som berörs av beslutet skriftligen godkänt
det förslag som ligger till grund för beslutet.
Avgift
Avgift för 4 tim å 719 kr ska betalas enligt faktura.
Upplysningar
Kopia av beslutet översänds till alla fastighetsägare i kvarteret,
Påven 1, Påven 2, Påven 3, Påven 4, Påven 5, Påven 6, Påven 7 samt
Lantmäteriet.
Lantmäteriet ska också ha en kopia på alla handlingar i ärendet efter att
ärendet vunnit laga kraft.

§ 150

Dnr. L 2008-0361

Vanserum 2:12 och 2:13, förhandsbesked för lokalisering av 3 st
tomtplatser
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av 3 tomtplatser för
uppförande av fritidshus enligt motivering nedan

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2008-08-11 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av tre tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp besökte platsen 2008-09-01
och var positiva till två tomtplatser i västra delen av fastigheten Vanserum
2:12. Sökanden hade från början även önskemål om en tomtplats i östra delen av fastigheten men den bedömdes som mindre lämplig och ansökan ändrades till att endast omfatta två tomtplatser.
Ansökan ändrades ytterligare en gång till att istället omfatta tre tomtplatser.
En på Vanserum 2:13 och två tomtplatser på östra delen av Vanserum 2:12 i
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samförstånd med stadsarkitekten.
På grund av missförstånd omfattade textdelen av grannyttrandet två tomtplatser på fastigheten Vanserum 2:12 medan kartdelen visade tre tomtplatser. Berörda grannar har inte inkommit med yttranden. Beslutet kommer att
delges samtliga grannar för att undanröja eventuella missförstånd.
Fastigheterna ligger i ett område med höga natur- och kulturvärden. Det finns
även gödslade åkrar och betesdjur i omedelbar närhet till fastigheten. Gestaltningen fordrar, i ett läge som detta, extra omsorg. Storlek och form måste anpassas efter befintlig bebyggelse och befintliga stenmurar måste bevaras. Något som vi vid en framtida bygglovsansökan vill göra sökanden uppmärksam på.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillämpas.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt att anordna 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 miljöbalken (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.
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.
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges grannar, fastigheterna Vanserum 2:4, 2:20, 2:22 och 2:23
samt Norra Bäck 1:2, med uppgift om hur man överklagar.

§ 151

Dnr. BN 2011-000171

Hallnäs 16:3, förhandsbesked för lokalisering av 2 st tomtplatser

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

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

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-04-12 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
De aktuella tomtplatserna, ca 4200 m2 vardera, gränsar norrut till en kanal
som kommer att utgöra en naturlig fastighetsgräns.
Servitut på infartsväg som belastar Hållnas 16:3 till förmån för de två sökta
fastigheterna kommer att upprättas.
Tomtplatserna ska anslutas till det allmänna vattennätet.
Tomtplatserna ska i framtiden anslutas till det allmänna VA-nätet när anslutning erbjuds. Tillfällig VA-lösning är möjlig.
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.
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.
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Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.

§ 152

Dnr.

BN 2 0 1 0 - 0 0 0 1 6 7

Gillberqa 10:25, förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

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

Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-05-16,
avser lokalisering av 2 st tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Enskilt avlopp går att lösa.
Berörda grannar har hörts och fyra yttranden har inkommit. Synpunkter har
lämnats på risken för att bli skymda samt synpunkter på tillfarten.
De aktuella tomtplatserna är på ca 1800 m2 vardera och gränsar till fastigheterna Gillberga 10:9 och 10:10, som ligger inom befintlig detaljplan 87.
Gestaltningen fordrar, i ett läge som detta, extra omsorg. Något som vid en
framtida bygglovsansökan vill göra sökanden uppmärksam på.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillämpas.
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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.
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.
Enligt 4 kap I och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns där. Turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Tomtplatsen ska ansluta till det allmänna vattennätet. 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. Tomtplatsen ska i framtiden ansluta
till det allmänna VA-nätet när anslutning erbjuds. Tillfällig VA-lösning är möjlig.
Motivering av beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen.
Inkomna grannesynpunkter bedöms ej vara av sådan betydelse att beslutet
bör ändras.
Kraven enligt PBL 2 kap 1,2 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i
miljöbalken (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.
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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/fastighetsägarna till Gillberga 10:3, 10:8, 10:9 och
10:10, som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.

§ 153

Dnr. L 2009-0230

Bäckalund 2:2, förhandsbesked för lokalisering av tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

avvisa ansökan då begärda handlingar för att kunna bedöma ärendet
inte inkommit.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-05-12 och avser
lokaliseringsprövning av en tomtplats till för bostadsändamål på en fastighet
som bildades 1965-08-05 för bostadsändamål.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till områden med detaljplan och omfattas
till större delen av områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) "strandskydd". Länsstyrelsen har med stöd av 15 § Naturvårdslagen 1975-07-01 Dnr
11.123-22-75 beslutat om utökat strandskydd till 200 meter.
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 friluftlivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Hela fastigheten omfattas även av riksintresse för naturmiljö och det rörliga
friluftslivet.
Fastigheten ligger inom skyddsområde för ytvatten takt.
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Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2009-0603 och anser att en komplettering av bebyggelsegruppen med ytterligare en
tomtplats kan vara möjlig.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 20 § skall ritningar, beskrivningar och
uppgifter i övrigt lämnas in som behövs för prövningen. I skrivelser från Miljöoch byggnadsnämnden, daterade 2009-11-20 och 2010-02-03, har sökanden
därför förelagts att komplettera ansökningshandlingarna med redovisning av
hur vatten och avloppsfrågan kan lösas för att nämnden skall kunna ta ställning till ansökan.
Sökanden har begärt och fått förlängd tid till 2010-07-01 med att inkomma
med yttrandet.
Sökanden har därefter inte inkommit med begärda kompletteringar till ansökan eller i övrigt varit i kontakt med förvaltningen.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.

§ 154

Dnr. BN 2010-000369

Vedborm 3:19, förhandsbesked för lokalisering av tomtplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

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

Redogörelse för ärendet
Första ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-11-10 och
avsåg förhandsbesked/lokaliseringsprövning av tre tomtplatser för bostadsändamål fördelade på två lägen.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2011-02-07 och var positiva till den östra
lokaliseringen men negativ till den västra.
Kommunicering om besiktningsgruppens synpunkter mottogs av sökanden
och ett yttrande inkom 2011-04-28 där sökanden ändrar sin ansökan till att
omfatta två tomtplatser en i anslutning det östra läget (alt 1) samt en tomtplats väster om Vedbormsvägen (alt 2).
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2011-05-02 besökte besiktningsgruppen platsen igen och alt 1 har ej den anknytning till befintlig bebyggelse som krävs men alt 2 kan accepteras.
Berörda grannar har därefter hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
Den aktuella tomtplatsen överensstämmer väl med den förtätning av bebyggelse som omnämns som riktlinje i översiktsplanen(ÖP2002).
Tomtplatsen ska i framtiden ansluta till det allmänna VA-nätet när anslutning
erbjuds. Tillfällig VA-lösning är möjlig.
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.
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 temporär avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Miljö- och Byggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
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.

§ 155

Dnr. BN 2011-000018

Mellböda 2 3 : 1 , förhandsbesked för uppförande av två bostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att
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Förhandsbeskedet gäller med följande villkor:
-

Byggnader skall ha en traditionell utformning och inte ha för mycket av
modern villa/garage-karaktär över sig.

- Att tomtindelning och husplacering sker enligt till beslutet hörande
karta.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-01-25 och avser
förhandsbesked för uppförande av två bostadshus.
2005-11-17 meddelade Miljö- och Byggnadsnämnden positivt förhandsbesked
för samma åtgärd. Åtgärden blev inte utförd inom giltighetstiden för beslutet
varför en ny ansökan har lämnats in.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och erinringar framförs mot förtätningen av byn
samt även att sökanden skall vara jävig i ärendet p.g.av att han är ersättare
i Miljö- och Byggnadsnämnden.
Sökanden har tagit del av yttrandena och vidhåller sin ansökan.
Tomtplatserna ska anslutas till det allmänna VA-nätet.
Motivering av beslutet
Åtgärden har tidigare bedömts som lämplig, några avsevärda ändringar i lagstiftningen har inte skett, inte heller har förutsättningarna i omgivningen ändrats.
Det faktum att någon är politiskt aktiv diskvalificerar inte den personen från
att göra ansökningar i kommunen.
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.
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.
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.
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Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheterna Mellböda 1:19 och 9:7, som avgivit
yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.

§ 156

Dnr. 2011-000160

Böda-Torp 10:29, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
+ komplementbyqqnad/qäststuqa
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus + komplementbyggnad/
gäststuga om 116 m 2 + 45 m 2 .

att

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

Bygganmälan är gjord i samband med ansökan om bygglov.
att

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.

Justerandes sign
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-04-07 och avser
första hus på tomt om 116 m 2 samt komplementbyggnad om 45 m 2 .
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Åtgärden överensstämmer med förhandsbesked lämnat 2008-10-29, § 523.
Åtgärden strider mot gällande bestämmelser avseende:
- Avstånd till tomtgräns, 1,5 meter mot gällande min 4,5 meter.
Berörda grannar har hörts och inga erinringar har inkommit.
Motivering av beslutet
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.

§ 157

Dnr. BN 2010-000331

Åketorp 5 : 1 , bygglov/bygganmälan för uppförande av enbostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

bevilja bygglov för uppförande av enbostadshus om 243 m 2 .

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.
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Bygganmälan är gjord i samband med ansökan om bygglov.
att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Andreas Jansson, godkänns
för detta arbete.

att

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

att

byggsamråd 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 2010-10-22 som ett förhandsbesked och avser första hus på tomt. Under ansökningstiden ändrades
ansökan till bygglov.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2011-02-07 och var först negativ till
åtgärden men efter samråd med stadsarkitekt inkom ett nytt förslag 2011-0222 som kunde accepteras.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts genom sökandens försorg och inga erinringar har
inkommit.
Byggnaden är väl anpassad och fastigheten kommer att utgöra ett bra komplement till bebyggelsen i området.
Enskild avloppsanläggning har bedömts av miljöavdelningen kunna anläggas
för fastigheten enligt undersökning utförd i samband med förhandsbesked för
enskilt avlopp.
Motivering av beslutet
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

IBORGHOLMS
li»KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sid 23 (48)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-29

139-170

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Miljö- och Byggnadsnämnden.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.

§ 158

Dnr. Bl\l 2010-000339

Resedan 8, bygglov för uppförande av hälsocentral och bostäder

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av hälsocentral med flerbostadshus
inrymmande 24 st lägenheter.

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.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-10-26 och avser
bygglov för uppförande av hälsocentral med flerbostadshus inrymmande 24
st. lägenheter.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 301.
De föroreningar som fanns på det berörda området har tagits bort och uppfyller nu kraven för känslig markanvändning.
Åtgärden överensstämmer i stort med förhandsbesked lämnat 2008-10-29.
Efter att förhandsbeskedet har meddelats har projekteringen visat att placeringen av akutintaget får en bättre placering med utfart mot norra infarten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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som dock är belagd med utfartsförbud.
Ansökt åtgärd strider mot plan avseende användningssätt .
Gällande detaljplan tillåter bostäder med bostadsanknuten service.
Ansökan avser bostäder och hälsocentral.
Kommunen, som är ansvarig för väghållningen för norra infarten, har i beslut
från KSAU 2009-04-28 ställt sig positiv till ambulansintaget från norra infarten
enligt förslag.
Berörda grannar har hörts i samband med förhandsbeskedet och det beslutet
har vunnit laga kraft, därmed är planavvikelsen prövad i beslut om förhandsbesked.
Motivering av beslutet
Placeringen av akutintaget med infart från norra infarten blir inte särskilt
mycket använd och blir bättre för de boende utmed Sandgatan som då slipper
den trafiken utanför sina fönster.
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.

§ 159

Dnr. Bl\l 2011-000328

Åkaren 26, tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringsplats
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

bevilja tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Detta gäller för tiden 2011-06-29 t.o.m. 2016-06-29.

att

kommunicera med sökanden avsikt att ta ut byggsanktionsavgift enligt
plan- och bygglagen (PBL) 11 kap § 58 med belopp 10.600 SEK enligt
antagen taxa då åtgärden tagits i bruk innan bygglov, startbesked och
slutbesked lämnats (PBL 11 kap § 51).

Utdragsbestyrkande
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att

redovisat förslag till kontrollplan godkänns.

att

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

att

slutsamråd behöver ej genomföras där åtgärden utförts.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbesked.
Först därefter får anläggningen tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-05-26 och avser
anläggande av parkering.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 188.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
•

Mark är avsedd för flerbostadshus i två plan.

Berörda grannar har hörts och ett yttrande med erinringar inkom mot ökad
trafik, hastighet, nedskräpning och annan olägenhet. Sökanden har tagit del
av yttrandet och har kommenterat detta via brev med redovisning av åtgärder. Berörd granne har tagit del av detta brev 2011-06-17.
Motivering av beslutet
Då inga nya in- och utfarter för besökare till ICA uppstår kan inte åtgärden
anses utgöra en avsevärd olägenhet för berörda sakägare.
Dock saknar åtgärden stöd av detaljplan varför endast ett tidsbegränsat lov
kan lämnas.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 33 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, 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.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutet delges sökanden, som har möjlighet att inom 30 dagar från mottagandet av beslutet inkomma med yttrande angående byggsanktionsavgiften.
Ärendet kan avgöras även om något yttrande inte inkommer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Detta beslut/kommunicering om byggsanktionsavgift kan ej överklagas.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheten Sjömannen 6, som inkommit med
yttrande i ärendet, med uppgift om hur man överklagar.

§ 160

Dnr. BN 2011-000331

Tings Ene 1:14, tidsbegränsat bygglov och startbesked för uppförande
av återvinningsstation
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja tidsbegränsat bygglov med startbesked för uppförande av återvinningsstation. Detta gäller för tiden 2011-06-29 t.o.m. 2012-10-31.

att

av byggherren utsedd kontrollansvarig, Eva Olsson, godkänns för detta
arbete.

att

förslag till kontrollplan godkänns.

att

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

att

efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven, insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden.
Slutsamråd ska då genomföras där åtgärden utförts.
Byggherren eller kontrollansvarig kallar till möte med byggnadsinspektör.
Därefter lämnas slutbesked och anläggningen får tas i bruk.

Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-06-03 och avser
uppförande av återvinningsstation. För närvarande saknas återvinningsstation
i Köpingsvik vilket gör att behovet av en sådan inför sommaren är stort. Hela
området under utredning i den pågående fördjupade översiktsplanen för
Borgholm-Köpingsvik som pågår och syftar till att aktualisera och skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara investeringar och åtgärder. Detta medför att
ett bygglov för längre tid än tills nästa år inte är skäligt med hänvisning till
detta arbete. Dessutom saknar åtgärden stöd i planbestämmelserna vilket enJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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ligt plan- och bygglagen (PBL) gör att den inte kan få något permanent lov.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 185.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
• Aktuell plats är avsedd för parkering.
Sju berörda grannar har hörts och fyra erinringar inkom mot placering och
risk för olägenheter. Sökanden har tagit del av yttrandet men vidhåller sin
ansökan.

Motivering av beslutet
Buller och nedskräpning är olägenheter som kan uppstå vid återvinningsstationer. Det plank som redovisas minskar risken för nedskräpning av närområdet. Planket skall gå ända ner till marken alternativt förses med nät. Ett underlag som underlättar städning skall också eftersträvas. Städning skall ske
så ofta som krävs för att undvika att olägenhet uppstår för närboende.
För att minska risken för bullerstörning bör inte tömning av behållare ske tidiga morgnar eller sena kvällar. Med hänsyn till ovanstående, bör återvinningsstationens placering inte medföra alltför stor olägenhet ur miljösynpunkt.
Sommartid är behovet stort av en återvinningsstation stort i Köpingsviks området och att hitta en permanent lösning är att föredra.
Med hänsyn till inkomna erinringar ställt mot det trängande behovet bedöms i
detta fall det allmänna miljöintresset gå före den enskildes intressen. Dock
bör inte längre tid medges än till nästa år då förhoppningsvis en mer anpassad plats finns att tillgå.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, 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.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheterna, Klinta 24:3, Klinta 12:1, Klinta 20:1,
som inkommit med yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.

Justerandes sign
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Dnr. BN 2011-000122

§ 161

Solberqa 4: 2, åtqärder utförda utan lov. villavaqn
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 10 kap 1, 14 och 18 §§
plan- och bygglagen (PBL),
att

förelägga xxxxx och xxxxx, såsom ägare av fastigheten Solberga 4:2,
att senast 2011-09-15 avflytta den villavagn som finns uppställd på
fastigheten Solberga 4:2, samt

att

förena föreläggandet med vite om 150.000 (etthundrafemtiotusen)
kronor för vardera fastighetsägaren, samt

att

med stöd av samma lagrum vid vite av 100.000 (etthundratusen)
kronor förbjuda fastighetsägarna xxxxx och xxxxx att åter placera en
villavagn på fastigheten.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens avslog 2007-11-29 ansökan om tillfälligt bygglov för uppställning av villavagn på fastigheten Solberga 4:2, dnr L 2007-0503
och § 549.
2008-02-20 togs ärendet återigen upp i Miljö- och byggandsnämnden och
beslut togs återigen om att avslå ansökan, dnr L 2007-0503 och § 105.
Villavagnen är trots beslut om avslag uppställd på fastigheten Solberga 4:2.
2011-03-24 skickades brev om begäran om yttrande till fastighetsägaren
xxxxx. Fastighetsägaren ombads inkomma med en skriftlig förklaring om varför villavagnen inte bortflyttats från fastigheten Solberga 4:2.
2011-04-06 inkom ett svar.
2011-04-13 informerades fastighetsägaren xxxxx per telefon om att villavagnen inte kunde stå kvar på fastigheten på obestämd tid och att bygglovsansökan måste inkomma för eventuell ny byggnad på fastigheten. Fastighetsägaren uppmanades även att inkomma med mer information om hur de planerade den nya byggnaden på tomten tidsmässigt. Sökanden uppgav också under
samtalet att möjlighet fanns att bo på campingen i stället för i villavagnen.
2011-05-05 inkom ett brev från fastighetsägaren xxxxx.
2011-06-07 uppmanas fastighetsägarna återigen att senast 2011-06-23 avflytta villavagnen från fastigheten Solberga 4:2. Fastighetsägarna informeras
också om att om villavagnen inte avflyttas senast detta datum kan ärendet
åter komma att tas upp i nämnden och att det denna gång även kan komma
att förenas med vite.

Justerandes sign
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2011-06-16 inkom svar från fastighetsägaren.
2011-06-22 svarade kontoret att för att undvika påföljd ska villavagnen vara
borta innan miljö- och byggnadsnämndens möte 2011-06-29, se bilaga.
Motivering av beslutet
Enligt 10 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skall byggnadsnämnden ta upp
frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande enligt denna lag, eller någon föreskrift eller något beslut som meddelats
med stöd av dessa bestämmelser.
När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden beviljas i efterhand.
Oavsett om lov kan beviljas eller inte, är nämnden skyldig att ta ut de avgifter
som lagen föreskriver, byggnadsavgift och tilläggsavgift.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges fastighetsägaren med uppgift om hur man överklagar.

§ 162

Dnr. L 2010-000004

Norra Gärdslösa 14:2, bygglov för uppförande av ett vindkraftverk
och en transformatorkiosk

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för ett vindkraftverk med maximal navhöjd om 78
meter, maximal rotordiameter om 82 meter samt en transformatorkiosk.

Bygganmälan samt anmälan om vem som utsetts till kvalitetsansvarig
skall göras senast 3 veckor innan arbetet påbörjas.

Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-01-12 och avser
uppförande avser ett vindkraftverk med en navhöjd om maximalt 78 meter,
en rotordiameter om maximalt 82 meter, vilket ger en totalhöjd på maximalt
119 meter, samt en transformatorkiosk i direkt anslutning till tornet. Etableringen utgör en komplettering till en befintlig grupp om fem vindkraftverk.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

IBORGHOLMS
i^KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sid 30 (48)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-29

139-170

MIUÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
De befintliga verken är av samma storlek och modell som det planerade.
Lokalisering av verket är enligt följande koordinater
x=6295906 och y=1556631.
Hela Öland är utpekat som riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) § 1,2
och 3.
Försvarsmakten har 2011-03-02 inkommit med ett yttrande varav framgår
att det inte finns några erinringar mot lokaliseringen.
Trafikverket har i 2011-03-02 inkommet yttrande framfört att de inte har
någon erinran till lokaliseringen.
Flygplatserna i Kalmar och Oskarshamn har beretts tillfälle till yttrande i en
skrivelse som skickades 2010-12-28, endast flygplatsen i Kalmar har svarat
att verksamheten där inte påverkas av etableringen.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig enligt 8 kap 22 § plan- och
bygglagen (PBL), genom kungörelse anslagen på kommunens anslagstavla,
införd på kommunens hemsida samt genom annons införd i ortspressen.
Negativa yttranden från ägarna till fastigheterna Norra Gärdslösa 10:4 och
Övra Bägby 3:10 har inkommit, samt neutrala yttranden från Trafikverket,
Försvarsmakten och Kalmar flygplats har inkommit. Dessa yttranden har sökanden i en skrivelse inkommen 2011-04-27 kommenterat.
De inkomna yttrandena hänvisar till att det kommer att bullra för mycket vid
de egna fastigheterna.
Motivering av beslutet
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (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 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
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3 kap PBL på anpassning til! 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 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 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.
Borgholms kommun har gjort en temafördjupning av översiktsplanen vad
gäller vindkraft vilken nu ligger för antagande. Underlaget för temafördjupningen har hämtats ur projektet "Ölandsvind" där Länsstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län samt Borgholms och Mörbylånga kommuner tillsammans
tagit fram ett gemensamt planeringsunderlag. I januari 2008 presenterades
en första rapport där förutsättningarna för större etableringar av vindkraft
inom 19 områden närmare skulle studeras. 2009 04 presenterades den färdiga rapporten.
Det markavsnitt som berörs av den sökta åtgärden ingår i ett av dessa områden som "Ölandsvind" pekar ut.
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Av till ansökan bifogade utredningar framgår att de gällande riktvärdena för
störningar i form av buller och skuggor bör kunna uppfyllas.
Åtgärden uppfyller kraven 8 kap 12 § 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 ägarna till fastigheterna Norra Gärdslösa 10:4 och Övra Bägby 3:10 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.
Claes Horn af Rantzien (MP) deltar inte, på grund av jäv, i ärendets handläggning eller beslut.

§ 163

Dnr. 2010-001449

Norra Gärdslösa 14:2 m. fl, anmälan enligt miliöbalken - vindkraft

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 2 kap 3 § och
26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) samt 27 § förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
att

föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken, daterat 2007-0621, diarienummer 2007-000075, upphör att gälla när detta föreläggande om försiktighetsmått vinner laga kraft.

att

förelägga Eolus Vind AB, organisationsnummer 556389-3956, att iaktta följande skyddsåtgärder och försiktighetsmått:
1. verksamheten ska bedrivas i huvudsak enligt vad som har angivits i
anmälan om inget annat framgår av nedanstående.
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gruppstationen får efter byggnation av det kompletterande verket bestå av högst sex verk a 2 MW, placerade, utformade och uppförda enligt inkommen beskrivning. Verken ska ha en ljus, enhetlig och diskret
färg på en höjd mer än 10 meter över marknivå. Rotorbladen ska vara
reflexfria. Torn eller rotorblad får inte förses med text, bilder eller
mönster. Annan reklam än tillverkarens namn får inte förekomma på
verken. Tillverkarens namn får endast finnas diskret på maskinhus eller komplementbyggnad.
när verken och tillhörande anläggningar (inklusive vägar och kabeldragning) uppförs ska försiktighet iakttas vid val av upplagsplatser och
i samband med schaktning, så naturmark, stenmurar och andra landskapselement inte skadas. Är sådana skador oundvikliga ska det som
skadats återställas, senast i samband med att verket tas i drift.
4. sökanden ska senast samma dag som anläggningen tas i drift meddela

detta till tillsynsmyndigheten. Temporärt utnyttjade markytor under
anläggningstiden ska återställas snarast möjligt.
5. de sex vindkraftverken får inte orsaka högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 40 dB(A). Momentana ljud får inte överstiga 55
dBA. Om klagomål uppkommer i framtiden kan verksamhetsutövaren
tvingas vidta bullerbegränsande åtgärder. Kontroll av att dessa riktvärden för ljudnivåer efterlevs ska ske genom immissionsmätning eller
närfältsmätning och beräkning, eller en kombination av båda dessa
metoder. En första kontroll ska utföras inom ett år efter att vindkraftverket har uppförts, även lågfrekvent buller ska innefattas. Mätningen/
beräkningen ska utföras av ett företag som ackrediterats för att utföra
ljudnivåmätningar vid vindkraftverk samt enligt en standardiserad
mätmetod för buller från vindkraftverk. Resultatet av mätningen/
beräkningen ska redovisas för tillsynsmyndigheten senast en månad
efter utförande.
6. den faktiska tiden av skuggpåverkan från de sex vindkraftverken får
inte överskrida 8 timmar per år över bostad och tillhörande störningskänslig del av tomt. Denna begränsning riskerar att överskridas varför
förebyggande störningsbegränsande åtgärder ska vidtas.
7. uppgradering av installerad effekt till mer än 2 MW per verk ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden och utredas med nya bullerberäkningar.
8. hinderbelysning ska under gryning, skymning och natt regleras ner till
lägsta tillåtna intensitetsnivå om sådana möjligheter medges enligt
Luftfartstyrelsens regelverk. Blinkande ljus ska synkroniseras. Innan
det kompletterande verket etableras ska en utredning göras om möjligheterna att installera ett system för nersläckning av hinderbelysningen den tid då luftområdet runt verken ej trafikeras. Utredningen
ska redovisas för tillsynsmyndigheten innan byggstart av det kompletterande verket.
9. kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras på tät yta utan avlopp, under tak och i övrigt på ett sådant sätt att eventuellt spill eller
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läckage kan samlas upp utan att förorena mark, ytvatten eller grundvatten.
10. ett kontrollprogram ska upprättas enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Kontrollprogrammet ska möjliggöra en bedömning av efterlevnaden av försiktighetsmåtten och
ange mätmetoder, mätfrekvens och utvärderingsmetoder. Senast tre
månader efter uppförd anläggning ska kontrollprogrammet redovisas
för tillsynsmyndigheten.
11. en kartläggning av fågel- och fladdermusfaunan i området ska göras
innan etablering. Eventuell påverkan på fågel- och fladdermuspopulationer från befintlig verksamhet ska sammanställas och redovisas för
Miljö- och byggnadsnämnden.
12. om verksamheten upphör ska vindkraftverk, maskinhus, transformatorer, ledningar, fundament och annan utrustning tas bort utan dröjsmål
och området ska då också återanpassas till omgivande förhållanden,
allt på bekostnad av och genom ägarens försorg. Verksamheten ska
anses ha upphört om kommersiell elproduktion under en 12 månaders
period bedrivits under mindre än 5 % av total tillgänglig driftstid sammanlagt vid alla uppförda verk. Arbetet ska utföras i samråd med
markägaren och tillsynsmyndigheten. Skriftlig anmälan, omfattande en
arbets- och tidplan för återställning av området, ska göras till tillsynsmyndigheten senast en månad innan ett eller flera vindkraftverk tas ur
drift.

Redogörelse för ärendet
Eolus Vind AB inkom den 10 november 2010 med en anmälan om uppförande
av ett vindkraftverk på fastigheten Norra Gärdslösa 14:2. Anmälan avser ett
vindkraftverk med en navhöjd om maximalt 78 meter, en rotordiameter om
maximalt 82 meter, vilket ger en totalhöjd på maximalt 119 meter. Etableringen utgör en komplettering till en befintlig grupp om fem vindkraftverk.
De befintliga verken är av samma storlek och modell som det planerade.
Sammanlagt kommer gruppen att ha en maximal effekt på 12 MW. I anmälan
anges att det planerade verket eventuellt kan komma att få en högre effekt
än 2 MW under förutsättning att gällande bullerkrav uppfylls.
Klassningskod för verksamheten är C 40.100.
Lokalisering och landskapsbild
I etableringsområdet väster om Gärdslösa finns redan fem 2 MW-verk och i
närheten av dem även ett mindre verk. Landskapsbilden är därför redan påverkad av vindkraftverk.
Platsen där man planerar bygga det sjätte vindkraftverket ligger söder om och
i linje med de befintliga fem verken. Vägen till det södra verket kommer förlängas ca 400 meter åt söder för att nå den planerade etableringsplatsen.
Elnät
Anslutning till det allmänna elnätet beräknas ske via markförlagd kabel till
stationen i Rälla. Ca 450 meter kabelförläggning kommer att krävas och det
planerade verkets kabel kopplas in på det södra av de befintliga verken. ElkaJusterandes sign
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beln läggs i kanten av den väg som byggs fram till det planerade verket från
den befintliga gruppen.
Naturmiljö och fågelliv
Etableringsområdet ligger mellan två områden med riksintresse för naturvård,
Mittlandet och Östra Ölands strandängar. Mittlandsområdet är beläget ca 500
meter syd-sydväst om området, har flera skyddsvärda och rödlistade arter
samt ett rikt fågelliv. I områden där det finns småvatten kan man även förvänta sig att det finns fladdermöss. Östra Ölands strandängar är 12 mil lång
kuststräcka med betespräglade och välbevarade strandängar som är av stor
betydelse för häckande och rastande fåglar. I anslutning till etableringsområdet finns även tre Natura 2000- områden.
Enligt anmälan är ingen skyddsvärd flora känd inom etableringsområdet då
denna främst utgörs av jordbrukslandskap. Faunan utgörs av i jordbruksområde normalt förekommande djur såsom rådjur och gnagare.
Kulturmiljö
Österut tangerar etableringsområdet ett område med riksintresse för kulturmiljö med ett öppet odlings- och beteslandskap och flertalet fornlämningar. I
detta område ingår Gärdslösa kyrka som ligger ca 1300 meter från etableringsområdet. Även andra väl bevarade byggnader finns här som till exempel
väderkvarnar, radbyar och en prästgård.
Väster om området finns ytterligare ett riskintresseområde för kulturmiljö där
bland annat Borgholms stad och Borgholms slottsruin ingår.
Friluftsliv
Hela Öland utgörs av riksintresse för rörligt friluftsliv.
Ljudpåverkan
En ljudberäkning enligt en "värsta fall- situation" har gjorts. I beräkningen har
man inkluderat det befintliga mindre verket, gruppen om fem verk samt det
planerade sjätte verket. Resultatet visar att verksamheten som beskrivs i inkommen anmälan kan bedrivas utan att överskrida Naturvårdsverkets rekommendationer om 40 dB (A) som högsta ljudnivå vid någon bostad. Högsta
beräknade värdet blir 39,6 dB (A) och infaller på fastigheten närmast det planerade verket i sydvästlig riktning.
Skuggpåverkan
Påverkan på närboende i form av skuggbildning har beräknats, både enligt en
"värsta fall- metod" och en metod för förväntade värden. Enligt en värstafallberäkning hamnar fem fastigheter över det rekommenderade riktvärdet om
30 h per år. Resultatet från beräkningen av förväntade värden visar att
skuggtiden kommer överstiga den rekommenderade gränsen på 8 h per år på
nio fastigheter. De mest drabbade fastigheterna förväntas få skuggeffekter
knappt 13 h per år mellan 110 och 190 dagar om året. Det planerade verket
kommer att utrustas med skuggurkopplingsautomatik.
Hinderbelysning
Det planerade verket avses utrustas med samma hinderbelysning som de befintliga verken enligt Transportstyrelsens regler. Lamporna har rött sken och
blinkar långsamt, ljusintensiteten är dagtid 200 cd och nattetid 32 cd.
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Kemikalier och farligt avfall
Vindkraftverken saknar växellåda, vilket minskar behovet av smörjoljor. Enligt
anmälan beräknas drygt 50 liter olja och högst 20 kg fett behövas per verk,
samt högst 1500 liter kylolja i transformatorstationen. I övrigt finns lysrör och
nödbatterier. Både transformatorkiosk och verk är utformade så att eventuellt
läckage samlas upp på tät yta, oljan når därmed inte omgivningen.
Övervakning
En lokal och en central driftsledare utses. Vindkraftverket larmar automatiskt
tillverkaren och leverantören vid driftstörning, servicefolk skickas ut till verket
samma dag eller dagen efter. Verken kan läsas av och fjärrmanövreras via
dataprogram.
Yttranden
Den 12 november 2010 skickades anmälan på remiss till Länsstyrelsen i Kalmar för möjlighet att yttra sig. I sitt yttrande vill Länsstyrelsen påpeka vikten
av att beakta de kumulativa effekter som det tillkommande verket kan ge,
framför allt med avseende på buller, om de olika etableringarnas verksamhet
regleras i olika beslut.
Inkommen anmälan har annonserats i ortspressen samt på kommunens anslagstavla och hemsida. Berörda fastighetsägare och myndigheter samt organisationer har därmed haft möjlighet att yttra sig i ärendet enligt 26 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Inga yttranden har inkommit.
Motivering av beslutet
Anmälan avser uppförande av ett verk som utökning av en befintlig grupp. En
anläggning med vindkraftverk orsakar en viss påverkan på omgivningen. När
flera verk står tillsammans orsakas påverkan av hela gruppen, det är svårt att
urskilja ett särskilt verk som störningsorsak. Miljö- och byggnadsnämnden
bedömer det därför lämpligt att betrakta alla sex vindkraftverk som en grupp
och reglera hela verksamheten i ett föreläggande. Nämndens beslut om föreläggande för de fem första verken upphävs därför och ersätts med ett föreläggande för sex verk.
Landskapsbilden kommer att påverkas av den tänkta etableringen då verket
kommer att synas på långt håll. Området kan dock betraktas som ianspråktaget för vindkraft genom den befintliga gruppen om fem verk samt det mindre
verket från en äldre byggnation.
Riksintresset Mittlandet sydväst om etableringsområdet är en fågellokal av
stor betydelse, en etablering i närheten av området kan påverka fågellivet
negativt. I skogsområden och områden där det finns småvatten kan även
fladdermöss finnas. Inför etableringen av de befintliga verken gjordes ingen
fågel- och fladdermusinventering. Det planerade verket placeras söder om de
befintliga och gör att verksamheten kommer nära riksintresseområdet, varför
det är motiverat att inventera fågel- och fladdermusfaunan samt utreda eventuell påverkan.
Trots närhet till områdesskydd för kulturmiljö ansågs det vid etableringen av
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de befintliga verken acceptabelt ur kulturmiljösynpunkt då avståndet till områdena är ca 1-3 km. En utökning med ett verk av en befintlig grupp bedöms
inte ytterligare påverka kulturvärden i någon betydande omfattning.
Hela Öland omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, men med tanke på
det aktuella områdets karaktär av jordbrukslandskap bedöms etableringen
inte påverka detta intresse nämnvärt.
Ljud från vindkraftverk ska enligt Naturvårdsverkets rekommendationer inte
överskrida 40 dB(A) vid närliggande bostäder. Enligt ljudberäkningen som har
genomförts kommer ljudnivån inte att överskrida detta riktvärde vid någon
fastighet, dock ligger högsta beräknade värdet 0,4 dB ifrån riktvärdet. Verksamheten bedöms därmed vara förenlig med Naturvårdsverkets riktlinjer för
ljudpåverkan. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att en bullermätning
bör genomföras så snart verken är i drift för att kontrollera att verksamheten
inte överskrider riktvärdet. Verksamhetsutövaren har i anmälan angett att det
planerade verket eventuellt kan installeras med högre effekt, ca 2,3 MW. Redovisade bullerberäkningar grundar sig på en effekt om 2,0 MW. Den fastighet
som får högst beräknat värde på ljudpåverkan, 39,6 dB, ligger i nära anslutning till det planerade verket. En effekthöjning kan generera högre ljudnivåer
varför en sådan förändring måste utredas med nya ljudberäkningar för att säkerställa en acceptabel ljudnivå.
Enligt riktlinjer som beskrivs i Boverkets handbok om Planering och prövning
av vindkraftsanläggningar bör skuggtiden på närliggande fastigheter enligt en
värsta fall- beräkning inte överstiga 30 h per år. När det gäller förväntade
värden ligger riktlinjerna på 8 h per år. De redovisade beräkningarna av
skuggtiden visar att det finns risk att rekommenderade skuggtider kommer
att överstigas på flera fastigheter, varför skuggreducerande åtgärder ska vidtas i förebyggande syfte.
En del närboende har haft synpunkter på de befintliga vindkraftverkens hinderbelysning, den blinkande belysningen upplevs störande. Nämnden anser
därför att verksamhetsutövaren ska undersöka möjligheterna att minska denna störning genom att utreda om ett system för begränsad hinderbelysning
går att använda på anläggningen. Ett sådant system innebär att hinderbelysningen tänds endast när luftområdet i anslutning till vindkraftverken trafikeras.
För att bygga vindkraftverk krävs ett relativt omfattande grundläggningsarbete, tunga och skymmande transporter samt arbete med stora och tunga arbetsfordon. Om verksamheten upphör ska platsen återställas utan dröjsmål
eftersom nyttan då inte längre överväger påverkan på miljön och landskapsbilden. För att försiktighetsmåttet ska få någon verkan har Miljö- och byggnadsnämnden valt att sätta en gräns när verksamheten kan anses ha upphört.
Upplysningar
Avgift: Enligt bifogad avgiftsspecifikation. Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
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Kopia på beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom.
Claes Horn af Rantzien (MP) deltar inte, på grund av jäv, i ärendets handläggning eller beslut.

§ 164

Dnr. 2010-000004

Persnäs 10:1, föreläggande om försiktighetsmått
Beslut:

Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
att

förelägga xxxxx, såsom verksamhetsutövare på fastigheten Persnäs
10:1 att i den fortsatta verksamheten iakttaga följande försiktighetsmått:

1. Efter utbyggnad av befintlig verksamhet får djurhållningen på gårdscentrum i Persnäs by högst omfatta 390 djurenheter fördelade på 310 mjölkkor
och 303 kalvar och ungdjur.
2. 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

3. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder än vad som anges i Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.
Det betyder att arbeten med traktor, som vanligtvis överskrider bullernormen
bör utföras dagtid mellan klockan 07.00-18.00.
Kemiska produkter och farligt avfall
4. 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.
5. Påfyllning och tillredning av kemiska bekämpningsmedel ska göras på biobädd eller på platta med avrinning till gödselbehållare (eller motsvarande).
Påfyllning i fält kan accepteras om mobil tankvagn (vatten) används och det
sker på olika delar av åkermarken. Sprutan ska parkeras på en ur läckagesynpunkt säker plats (platta eller biobädd) då den inte används.
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6. 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 av t.ex. fordon.
Gödselhantering och lagring
7. Lagringsutrymmen för minst 8 månaders produktion av stallgödsel inklusive strömedel och foderrester 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.
8. Spridning av flytgödsel i växande gröda bör ske med myllningsaggregat eller släpslangsteknik eller likvärdig teknik, som innebär att gödseln placeras direkt i marken eller på marken.
9. 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.
10. Tidpunkten för spridning av stallgödsel ska anpassas till sådana väderoch vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter och ammoniakavgång.
1 1 . Flytgödsel som sprids på obevuxen mark ska brukas ned inom fyra timmar från spridningen.
12. Gödsling får inte ske under tiden 15 oktober - 1 april på åkrar där risk för
översvämning föreligger, både frekvent och mer sällan.
13. Kvävegödsling till höstsäd med flytgödsel, urin eller handelsgödsel får inte
ske under tiden 1 juli - 28 februari.
14. Vårplöjning ska tillämpas på jordar med en lerhalt <15%.
15. Fånggrödor bör sås in i majs och spannmål som inte efterföljs av höstsådda grödor.
16. Åkrar där risk för översvämning föreligger, både frekvent och mer sällan,
ska odlas med slåtter- eller betesvall fyra år av fem.
17. Om majs odlas ska denna gröda rotera i växtföljden och bör odlas på
samma skifte högst tre år i rad.
18. Mängden flytgödsel till majs får inte överskrida 50 ton per hektar och år.
19. Gödslingsplan för växtodlingen ska upprättas för att fastställa optimala
gödselgivor. Gödselgivor anpassas efter aktuell markkarta och analys av flytgödsel ns växtnäringsinnehåll.
20. Spridning av gödsel får inte ske så att vattentäkt kan förorenas. Spridning
av stallgödsel närmare enskild vattentäkt än 50 meter får inte ske utan tillsynsmyndighetens medgivande.
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2 1 . Drivningsgångar, uppsamlingsfålla och bete för mjölkande kor ska utformas och skötas så att förorening av yt- eller grundvatten inte kan ske. Betesvallen för mjölkande kor på 11 ha ska hålla minst 80 % växttäcke.
22. 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.
23. 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.
24. Dagvatten ska avledas så att förorening av yt- och grundvatten inte kan
ske.
25. 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.

Tillämpade bestämmelser och 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)
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).
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 Naturvårdsverkets Råd och Riktlinjer (SNV RR 1978:5 rev. 1983) för externt industribuller. Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre
ekvivalent ljudnivå utomhus vid. bostäder än enligt nedan:
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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). Om återkommande impulsljud och/eller hörbara tonkomponenter förekommer skall nämnda nivåer sänkas med 5 dBA.
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.
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:
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•

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
spridningsareal per år under perioden.
Motivering av beslutet
Buller
3. Buller från ventilationsfläktar och övriga fasta installationer får inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller vid närmaste bostäder. Om så sker skall bullerdämpande åtgärder vidtas. Som bostad räknas
även fritidsbostad.
Kemikalier
4-6. 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
7-25. 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 detaljplanlagt 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
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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
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
I domslut i Mark- och miljödomstolen 2011-06-09 har försiktighetsmåtten
tagna som delegationsbeslut 2010-08-23 upphävts och återförvisats till Miljöoch byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.
Fram till dess nytt beslut är taget i miljö och byggnadsnämnden gäller de försiktighetsmått tagna 2010-08-23 på delegation enligt domslutet.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden verksamhetsutövaren med uppgift om hur man
överklagar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BORGHOLMS
^KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

sid 44 (48)

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-06-29

139-170

MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN
Beslutet delges granne, xxxxx, med uppgift om hur man överklagar.
Kopia på beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län.

§165

Dnr. L 2010-000090

Östra Vässbv 4 : 1 , 4:2 och 4:3, yttrande till Växjö Tingsrätt angående
överklagat beslut (Mål nr P 2008-11, 3:3.)

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

vidhålla tidigare ställningstagande med tillägg av nedanstående
yttrande.

Redogörelse för ärendet
Området ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-06-23, § 171-173, att
avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus på rubricerade
fastigheter.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-04-14 avslår överklagandena.
Sökandena/klagandena har överklagat Länsstyrelsens beslut till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som nu förelägger MBN att yttra sig i ärendet.
I svaret ska framgå om nämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i
målet, samt även att förtydliga hur förutsättningarna beträffande den aktuella
platsen har förändrats från år 1991, då bygglov meddelades för liknande åtgärder som nu i fråga. Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda
senast 2011-06-30 (förlängd yttrandetid erhållen till 2011-07-06).
YTTRANDE
Klaganden framför att något nytt inte tillkommit i lagstiftningen sedan fastigheterna bildades.
Där har nämnden en annan uppfattning, 1999 infördes miljöbalken (MB),
2002 antogs kommunens översiktsplan och 2006 utkom nya allmänna råd
från Naturvårdsverket angående enskilda avloppsanläggningar.
I översiktsplanen från 2002 infördes riktlinjer för hur ny byggnation skall
lokaliseras:
"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.
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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. Vid lokalisering av nya tomtplatser skall VA-frågan ges stor vikt och vara väl utredd
om byggnaden ska förses med vattentoalett."
I allmänna råd angående enskilda avloppsanläggningar har kraven ytterligare
stärkts. I meddelat tillstånd från 1992 var infiltrationen för de tre fastigheterna gemensamt endast 30 m 2 vilket inte är godtagbart idag. Vidare anges i
allmänna råden att för vissa områden krävs hög skyddsnivå när nya avloppsanläggningar utförs. Den kanal som ligger i direkt anslutning till fastigheterna
har medfört att området kräver utförande i hög skyddsnivå (100 meters
skyddsavstånd).
Miljö- och Byggnadsnämnden anser därför att Länsstyrelsens beslut 2011-0414 är rätt och bör fastställas.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Christina Gustavsson, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr P 2008-11, 3:3.)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2011-07-06.

§166

Dnr. L 2007-000538

Dödevi 2:12, yttrande till Växjö Tingsrätt angående överklagat beslut
(Mål nr P 2090-11, 4:2.)

Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att
vi motsätter oss vad som yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut i
ärendet.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-08-18 § 211 att bevilja
positivt förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser för uppförande av
fritidshus.
Klaganden överklagade beslutet till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-05-03
avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som 2011-06-14 förelägger MBN att yttra sig i ärendet. I svaret,
som ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2011-07-05, ska
framgå om nämnden medger eller motsätter sig vad som yrkas i målet.
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Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Anne Svartling-Almqvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr P 2090-11, 4:2.)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2011-07-05.

§ 167

Dnr. 2011-000622 (tidigare 2010-000738)

Källahamn 1:13, yttrande till Länsstyrelsen angående överprövninq
av strandskvddsdispens
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

vidhålla tidigare ställningstagande och beslut.

Ärendenummer
I Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2010-05-25 § 135 med diarienummer
2010-000738 ingår både ett ärende angående sökt strandskyddsdispens och
ett tillsynsärende. För att tydliggöra och särhålla de olika ärendena har ärendet för strandskyddsdispens för sökta hårdgjorda uteplatser enligt punkt fem i
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2010-05-25 § 135 tilldelats ett eget diarienummer, 2011-000622.
Bakgrund
Länsstyrelsen beslutade 2011-06-21 (526-2983-11) att överpröva Miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2010-05-25 § 135 att meddela dispens för mindre
hårdgjorda uteplatser mellan stugorna 9, 10, 11, 12, 13 och 14 enligt punkt
fem med diarienummer 2010-000738. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till
vad som framkom av handlingarna i ärendet att det finns skäl att anta att det
inte finns förutsättningar för dispens för den aktuella åtgärden.
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Kalmar, Att: Gunilla Johansson,
391 86 KALMAR. (Dnr. 526-2983-11)

§ 168

Dnr. 2011-000766

Kommunala Handikapprådet/KHR, (Rådet för funktionshinderfråaor)
ny representant från vår nämnd
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
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att

som ledamot i det kommunala handikapprådet/KHR (Rådet för
funktionshinderfrågor) utse Jenny Sunnman (c).
Willy Kuppe (s) kvarstår som ersättare.

Redogörelse för ärendet
Enligt fastställt reglemente för det kommunala handikapprådet (KHR) ska
kommunens förtroendevalda i rådet representera kommunala nämnder och
styrelser med minst en ledamot jämte ersättare.
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2007-02-22 § 103 att som ledamot i KHR utse Sven-Ingvar Nilsson (c) och som ersättare Willy Kuppe (s).
Sven-Ingvar Nilsson har nu meddelat att han önskar avsäga sig sitt uppdrag,
och föreslår att Jenny Sunnman (c) går in som ny ledamot.
Kopia av beslutet översändes till Socialförvaltningen, Borgholms kommun,
för kännedom.

§ 169

Dnr. 2011-000410

Ny delegationsordning för Miliö- och Byggnadsnämnden
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslaget till ny delegationsordning för Miljö- och Byggnadsnämnden, samt

att

en utvärdering av den nya delegationsordningen skall göras om ett år
(innan sommaren 2012).

Redogörelse för ärendet
Ett förslag till ny delegationsordning utifrån de riktlinjer som finns i kommunallagen och den rollfördelning som finns mellan förtroendevalda och tjänstemän har utarbetats.
Förvaltningens förslag diskuterades vid förra nämnden 2011-05-25, samt att
man beslutade att återuppta ärendet vid nästa nämnd för beslut.
Förslaget är mer principiellt uppbyggt till skillnad mot den nuvarande delegationsordningen som beskriver varje § och vad som gäller, beslut enligt delegation eller inte. En sådan delegationsordning blir därmed snabbt inaktuell
eftersom lagstiftningen ofta ändras.
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Syftet är att få en effektivare ärendehantering med korta beslutsvägar och
snabba beslut. Förslaget ger en långt gående delegation men kommunallagens regler får inte sättas ur spel, t.ex. att principiella ärenden avseende
myndighetsutövning gentemot enskilda inte får delegeras. Varje ärende måste
därför prövas om det kan tas på delegation eller inte. Den nuvarande detaljstyrda delegationsordningen innebär att alla ärenden inom ett visst beslutsområde måste tas till nämnden oavsett om de är principiella eller inte, t. ex.
många ärenden inom bygglov och förhandsbesked. Många av dessa ärenden
har stöd i ÖP eller i tidigare prejudicerande beslut och är inte principiella.
Rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän ska vara att fokus för
förtroendevalda ligger på att styra verksamheten, d.v.s. beslut om mål, riktlinjer, följa upp och utvärdera (VAD-frågor) medan förvaltningen fokuserar på
leda och utföra, d.v.s. utreda, lägga förslag, ta detaljbeslut och rapportera
(HUR-frågor).
Med den stora och ökande mängd ärenden är det svårt att hålla korta handläggningstider med så många beslutsärenden som ska gå till nämnden. Med
nya PBL som innebär betydligt större arbete för varje ärende kommer det bli
mycket svårt att klara de lagfästa korta handläggningstiderna med den nuvarande delegationsordningen.

§ 170
Strandskvdd, information om översyn av det utökade strandskvddet
på Öland
Miljö- och byggnadsförvaltningen informerade nämnden om Länsstyrelsens
översyn av det utökade strandskyddet på Öland. Översynen är aktuell p.g.a.
att en ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009-07-01. Borgholms
kommun har fått rapporten på remiss och yttrande ska vara Länsstyrelsen
tillhanda senast 2011-10-03. Rapporten är indelad i 21 olika delområden för
kommunen och grundar sig på Naturvårdsverkets vägledning. Värdebeskrivningar har gjorts för områdenas friluftsliv samt växt- och djurliv.
Miljö- och byggnadsförvaltningen håller på att ta fram ett förslag till yttrande
som presenterades på nämndsammanträdet. Nämnden föreslog att det färdiga förslaget presenteras vid nästa sammanträde, 2011-08-24.
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