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§ 189
Utbildning & information inom nämndens ansvarsområden, styrande
lagar, regler & förordningar, del VII - Hälsoskydd
Utbildningsplan (reviderad):
I
26 januari
Miljöbalken (MB) - övergripande
II
30 mars
Plan- och Bygglagen (PBL) - övergripande
III
27 april
Planer - planprocessen
IV
27 april
Bygglov - byggprocessen
V
25 maj
Strandskydd
VI
24 augusti
Bostadsanpassningsbidrag (BAB)
VII 28 september/ Hälsoskydd
och fortsättning Annan lagstiftning och fördjupningar inom specialområden t.ex. livsmedelslagen, tillsyn miljöbalken,
miljösanktionsavgifter, påföljder & ingripanden samt
vitesförelägganden.
I utbildningsplanen har vi kommit fram till punkt VII - Hälsoskydd och dagens
sammanträde började med att Malin Ewers informerade och gav exempel på
hur miljöavdelningen arbetar inom området, bl.a. med egenkontrollprogram
och besök som gjorts på kommunens alla campingplatser.
_____________________________
§ 190
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
-

Kristin Bertilius, miljöprojektledare, informerade om projektet AquaBest
som är ett samarbete mellan Region Jämtland och Kalmarsundskommissionen. De kommuner som går in i projektet får sin kuststräcka kartlagd
för lämpliga platser för musselodlingar. Musslorna ska sedan kunna användas till fiskfoder i de fiskodlingar som planeras i de näringsfattiga
kraftverksdammarna. Målet är att få ett hållbart vattenbruk i Östersjöregionen.

Göran Borgö informerade om:

Justerandes sign

-

Sebastian Löfgren, vår nye bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
börjar nästa vecka.

-

Kristina Kvamme har begärt tjänstledigt ett år t.o.m. 2012-12-31 för att
arbeta på Calluna AB som miljökonsult.

-

Besiktningsresorna diskuterades om dom ska vara kvar i nuvarande form
med olika representanter eller om man ska göra fler gemensamma resor
som den som genomfördes med hela nämnden den 22 augusti.
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-

Många kommuner kommer höja taxorna till nästa år, främst livsmedelstaxan då den nya riskklassificeringen innebär lägre antal timmar på varje
objekt. SKL har tagit fram en ny beräkningsmall för taxan som förvaltningen ska se över.

____________________________

§ 191

Dnr. 2010-000800

Namnbyte från Miljö- och byggnadsnämnden/-förvaltningen till
Samhällsbyggnadsnämnden respektive -förvaltningen, information
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-22 § 109 (dnr 2010/349-400 KS)
att bifalla att miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen byter namn till samhällsbyggnadsnämnden respektive samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att ansvaret för alla handlingar inom översiktsplaneringen överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fortsätter dock vara huvudansvarig och uppdragsgivare i dessa ärenden.
Namnbytet sker fr.o.m. 2011-10-01.
____________________________

§ 192

Dnr. 2011-000385

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

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

§ 193

Dnr. 2010-001539

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

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________
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§ 194

Dnr. 2010-001539

Delår 2011
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________
§ 195
Verksamhetsmål 2012-2013, information
Ekonomiavdelningen har begärt att varje förvaltning ska ta fram mätbara och
tydliga verksamhetsmål enligt kommunfullmäktiges beslut. Grundtanken är
att utgå från kommunens vision och sedan utveckla egna mål. Nämnden och
förvaltningen har redan egna mål för 2009-2011 och utgående från dessa har
mål tagits fram inom tre områden: utveckling, service och ekonomi.
____________________________
§ 196
Delegationsbeslut
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________
§ 197
Meddelanden
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________
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§ 198

Dnr. P 2009-000010

Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1, detaljplan
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning
för granskning.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2009-09-30 att upprätta
ett förslag till detaljplan för del av Byxelkrok 1:1. Planområdet ligger i norra
delen av Byxelkroks hamn alldeles norr om sjöbodarna, planområdet har en
areal på ca 6800 m2.
Gällande planer
I planområdet gäller detaljplan nr 271, fastställd 1997-08-25. Området är utpekat för handelsverksamhet, dock med prickmark. Parkering är ej tillåten på
platsen. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.
Syfte med detaljplanen
Syftet är att detaljplanelägga mark för ett rökeri och området runt omkring
detta, inom fastigheten Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1. Det finns ett önskemål att bygga upp ett nytt rökeri i Byxelkroks hamn. Platsen där det förra
rökeriet låg har bebyggts för annan verksamhet. Kommunen ser positivt på
att återinföra ett rökeri i Byxelkroks hamn.
Parkeringsplatserna räcker inte till i Byxelkroks hamn under sommaren. Ett
stycke naturområde nära landsvägen har provisoriskt nyttjats för parkering.
Detaljplanen ska även se till att denna användning samt en uppförd mobil
bensinstation blir tillåtna.
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.
Vid dagens genomgång av ärendet diskuterades synpunkter som framkommit
från boende i området som anser att rökeriet bör ges en annan placering.
Vid framtagandet av förslaget till detaljplanen har man tittat på olika placeringar av rökeriet, för- och nackdelar har genomarbetats, varefter den nu
föreslagna platsen anses vara den bästa.
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Arne Sjögren (KD), Stefan Olof Lundgren (ÖP), Sven-Ingvar Nilsson (C) och
Mats Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för annan placering
av rökeriet.
____________________________

§ 199

Dnr. 2009-000 014

Solberga 5:19 m.fl, detaljplan
Beslut:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning
för samråd.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-09-16. Detaljplanen avser att ändra befintligt ändamål som samlingslokal till bostadsändamål.
Ändringen medför att Köpinggården rivs och inom fastighet 5:19 medges
maximalt 13 nya bostadstomter. Området omfattar en areal på ca 6.000 m2
mark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-01-17 att ge förvaltningen i
uppdrag att upprätta ny detaljplan för Solberga 5:19 m.fl.
Under 2011-05-23 till 2011-06-07 har en särskild arkeologisk undersökning
genomförts. Fornlämningen inom det undersökta området är undersökt och
borttaget. Länsstyrelsen ger tillstånd enligt kulturminneslagen att ta marken i
anspråk för avsett ändamål.
Gällande planer
Detaljplan nr 80 är gällande för området som medger område för samlingslokal samt allmänt ändamål. Planen är fastställd år 1963.
I Översiktsplanen från 2002 beskrivs samhället Köpingsvik som ett av de områden som närmare kommer att redovisas i en fördjupning för området. Arbetet med fördjupningen pågår. Detaljplanen bedöms inte gå emot arbetet i den
pågående fördjupningen.
Syfte med detaljplanen
Fastigheten Solberga 5:19 ligger centralt i Köpingsvik med korta avstånd till
affär, skola och kollektivtrafik. Platsen är av dessa skäl lämplig för bostäder.
Den gällande byggnadsplanen medger inte bostäder vilket är anledningen till
upprättande av ny detaljplan.
Idag finns det stor efterfrågan på mindre tomter i Köpingsvik och Solberga
5:19 är logistiskt sett en bra plats för tät bebyggelse. Den nya detaljplanen
Justerandes sign
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ska möjliggöra att ett antal enbostadshus kan uppföras. Området har nära till
offentlig och kommersiell service varför hus för permanentboende är sannolikt. Husen får vara i två våningar på förhållandevis små tomter.
Köpinggården har sedan länge saknat hyresgäster och det har inte framkommit några nya användningsmöjligheter. Byggnaden ska därför rivas, brunnen
fylls igen och området bebyggs med bostadshus. Förslaget till detaljplan medger den planerade byggnationen med elva stycken friliggande småhus som illustreras på Illustrationsplanen bilaga 4. Detaljplanen medger upp till elva friliggande småhus eller upp till 13 kedje-, rad- eller parhus.
Planförslaget presenterades av planhandläggare Hanna Olin Nordenmarker
och följande synpunkter diskuterades;
Tomterna är för små och det gör dem mindre lämpliga för permanentboende.
- Solberga 5:19 ligger centralt i Köpingsvik med närhet till skola, affär
och bussförbindelser vilket gör platsen lämplig för tät bebyggelse. Eftersom byggnadsytan tillåts vara maximalt 125 m2 kan bostadsytan bli upp
till 250 m2. Den storleken på bostad anses vara tillräcklig för permanentboende.
Lekplatsen har för liten yta.
- Lekplatsen är till för yngre barn och ligger med god uppsikt från flera
hus. En större lekplats finns i närområdet.
Fördelar med att bygga tätt i centrala lägen framhölls.

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.
Birger Palm (S) reserverar sig mot förslaget med hänvisning till de små tomtstorlekarna och att lekplatsen är för liten.
____________________________

§ 200

Dnr. BN 2011-000372

Hjälmstad 1:2, ansökan om planbesked
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign
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att

inte inleda detaljplanering, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
En komplett ansökan om planbesked inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-07-13. Planbeskedet gäller upprättandet av ny detaljplan, 12
fritidshus på del av fastigheten Hjälmstad 1:2.
Bakgrund och förutsättningar
Området är beläget utanför detaljplanelagt område. Kommunens översiktsplan anger att för 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.

Motivering av beslutet
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.
Nya tomtplatser ska ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på
ett sådant sätt att den ansluter till den befintliga bebyggelsetraditionen.
Den i ansökan föreslagna bebyggelsen kan inte ses som ett tillägg till bebyggelsen i den bemärkelsen att den kompletterar den befintliga strukturen, den
ses som ett nytt element i landskapet. I områdets närhet finns viktiga naturoch kulturvärden, en exploatering av området bedöms inverka menligt på
dessa.
Från och med 2011-05-02 gäller ny lagstiftning som ger möjlighet att ansöka
om planbesked, regeln är tvingande för kommunen att lämna ett besked om
planläggning. I enlighet med 5 kap PBL 5 § (SFS 2010:900) ska det av ett sådant planbesked framgå skälen för att inte inleda planläggning. I detta beslut
finns skälen angivna i ovanstående stycke.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.
Avgift: Faktura skickas senare.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet.
____________________________
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§ 201

Dnr. BN 2011-000247

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

omprövningen av ärendet inte ger ett annat utfall,
ansökan om upprättande av detaljplan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
En planförfrågan inkom 2011-04-29 om att Borgholms kommun påbörjar
samt utför detaljplaneläggning för ca 17 nya bostadshus på fastigheten
Persnäs 3:2, Borgholms kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden avslog genom beslut 2011-06-29 § 147 ansökan
om att upprätta detaljplan. Sökanden överklagade senare nämndens beslut
till Förvaltningsrätten då han ansåg beslutet vara fattat på felaktiga grunder.
2011-08-29 återtogs överklagandet av sökanden och Förvaltningsrätten avskrev målet 2011-09-05. Ärendet är aktuellt för omprövning med ändamålet
att fatta beslut på förtydligade grunder.
Syftet med planen är att skapa attraktiva helårsbostäder i attraktivt läge. Till
ansökan har sökanden bifogat information om permakultur vilket ska prägla
området. För ärendets avgörande saknar informationen betydelse då det är
platsens lämplighet som sådan som ska bedömas.
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
strandskydd samt omfattas området av landskapsvårdsavtal och ingår i ängsoch betesmarksinventeringen.

Justerandes sign
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Inkommet förslag innebär att ny samlad alt sammanhållen bebyggelse tillskapas i ett i övrigt obebyggt område.

Yrkanden
Arne Sjögren (KD) ställer sig positiv till ansökan med hänvisning till förslaget
om permakulturen som ska prägla området och yrkar att nämnden tillstyrker
ansökan.
Claes Horn af Rantzien (MP) ställer sig också positiv till begreppet permakultur som sådan, men anser att den föreslagna platsen är olämplig för byggnation och bifaller därför liggande förslag från miljö- och byggnadsförvaltningen
om avslag.
Ordföranden ställer de två yrkandena under proposition och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.

Motivering till beslutet
Fastigheten Persnäs 3:2 är belägen i ett område som från allmän synpunkt är
att betrakta som bevarandevärt.
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 så långt det är möjligt ska 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 2 kap PBL (SFS 1987:10).
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________________________________

§ 202

Dnr. BN 2011-000330

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

omprövningen av ärendet inte ger ett annat utfall,
ansökan om upprättande av detaljplan avslås.

________________________________________
Justerandes sign
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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.
Miljö och byggnadsnämnden avslog genom beslut 2011-06-29 § 146 ansökan
om att upprätta detaljplan. Sökanden överklagade senare nämndens beslut
till Förvaltningsrätten då han ansåg beslutet vara fattat på felaktiga grunder.
2011-08-29 återtogs överklagandet av sökanden och Förvaltningsrätten avskrev målet 2011-09-05. Ärendet är aktuellt för omprövning med ändamålet
att fatta beslut på förtydligade grunder.
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
11 tomter.
Exploatering på fastigheten Stenninge 2:19 påverkar inte några Riksintressen.
Den regionala bevarandeplanen 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.
Kommunen bedömer att den föreslagna kompletteringen är för omfattande
och inte bygger på befintlig struktur, därför bedöms förslaget som olämpligt
att genomföra.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet.
____________________________
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§ 203

Dnr. BN 2011-000131

Lilla Horn 3:8 och 3:13, förhandsbesked för uppförande av två
bostadshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av två bostadshus enligt
motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-03-28 och avser
förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus vardera på två redan bildade fastigheter. Fastigheterna avstyckades för bostadsändamål 1981-04 23.
Fastigheterna ligger utanför samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2011-0502 och var positiva till åtgärden.
Positivt förhandsbesked för anläggande av avloppsanläggning har meddelats
2011-07-26.
Berörda grannar har hörts och inga yttranden har inkommit.

Motivering av beslutet
Åtgärden har bedömts komplettera den befintliga bebyggelsegruppen på ett
bättre sätt än en placering utmed och längs Österskogsvägen. Åtgärden kan
sägas avsluta bebyggelsegruppen åt söder och öster. 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 enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Miljö- och Byggnadsnämnden.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
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tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 204

Dnr. BN 2011-000615

Sjöstorp 2:20, förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-05-24 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Sedan tidigare har två andra tomter intill fått positivt förhandsbesked på fastigheten. Detta anses utgöra en komplettering av dessa som överensstämmer
med riktlinjerna i gällande översiktsplan.
Berörda grannar har därefter hörts och fastighetsägarna till Sjöstorp 2:15 och
Sjöstorp 2:48 har framfört synpunkter. Sökanden har tagit del av yttrandena
samt kommenterat dessa men vidhåller sin ansökan.
De aktuella tomtplatserna är ca 1.600 m2 var och gränsar till kanal i norr och
ca 30 meter från vägen mot Grankullavik i öster.
Tomtplatserna utgör en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse.
Tomtplatserna kommer att ha borrad brunn för dricksvattenförsörjning.
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 platserna enligt beslut
om förhandsbesked för avlopp 2011-06-23.
Stort bebyggelsetryck råder i området och tidigare ställningstagande bör beaktas innan beslut fattas. Förslag om återremittering av ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.
____________________________
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§ 205

Dnr. BN 2011-000134

Sjöstorp 1:57, bygglov/bygganmälan för uppförande av gäststuga
samt tillbyggnad
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av gäststuga om 49,7 m2, tillbyggnad
av fritidshus om 11,2 m2 samt redan utförd tillbyggnad om 19,5 m2
av komplementbyggnad.

Bygganmälan är gjord i samband med ansökan om bygglov.
att

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

att

en kontrollplan behövs. Förslag till kontrollplan ska upprättas av godkänd kvalitetsansvarig och inlämnas senast tre veckor innan arbeten
påbörjas.

att

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

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-03-29 och avser
uppförande av gäststuga om 49,7 m2 samt tillbyggnad av fritidshus om 11,2
m2.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 113.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
• Byggnadsyta. Planen medger 120 m2, fastigheten är idag bebyggd med
97 m2, efter ny- och tillbyggnad kommer byggnadsytan att vara 177,4
m2.
• Antal byggnader. Planen medger endast 1 byggnad, efter nybyggnad
kommer det på fastigheten att finnas 3 byggnader.
Justerandes sign
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• Placering på prickmark. Befintlig huvudbyggnad är placerad till 100% på
prickmark. Även sökt tillbyggnad kommer att placeras på prickmark.
• Byggnadshöjd. Planen medger 3,0 meter, byggnadshöjden på nybyggnaden uppgår till 3,3 meter.
• Vid korrespondens med sökanden har uppgift inkommit om att befintlig
utfart flyttats från en sidogata till Sjöstorpsgatan. Utfartsförbud råder
mot Sjöstorpsgatan. Ansökan måste inges till Miljö- och byggnadsnämnden.
• Vid korrespondens med sökanden har uppgift framkommit om att en befintlig komplementbyggnad på fastigheten har byggts till utan att bygglov sökts, den utförda tillbyggnaden läggs till i ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2011-05-04 kommunicerat förslag till beslut
om avslag av inlämnad ansökan med hänvisning till ovanstående. Sökanden
har 2011-05-20 inkommit med yttrande där sökanden önskar stå fast vid sin
ansökan utan tillägg eller ändringar, samt med uppgifter om den flyttade infarten till fastigheten. I inkommet yttrande finns även en del frågeställningar
som besvarades per brev 2011-06-09. Nytt yttrande inkom 2011-07-06, sökanden vidhåller sin ansökan utan några ändringar.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2011-08-08. Besiktningsgruppen ansåg att en mindre tillbyggnad av den befintliga stugan kan vara en alternativ
lösning, annars kan föreslagen byggnation med hänvisning till förhållandena
på platsen anses sammantaget utgöra mindre avvikelse.
Berörda grannar har hörts och inga erinringar har inkommit.
Alternativ utfart finns för fastigheten och sökanden anmodas använda denna.

Motivering av beslutet
Enligt 8 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL) kan bygglov lämnas för åtgärder
som innebär mindre avvikelse från detaljplanen, dock ska en samlad bedömning göras av de avvikande åtgärder som söks och de som tidigare godtagits.
Miljö- och Byggnadsnämnden anser de nu aktuella avvikelserna sammantaget
är att betrakta som mindre avvikelse.
Upplysningar
Enligt 10 kap 1 § skall byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. När
en åtgärd som kräver bygglov eller marklov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.
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.
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Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Birger Palm (S) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 206

Dnr. L 2010-000057

Böda-Torp 1:36, bygglov för uppförande av affärshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

bevilja bygglov för uppförande av affärshus om 145 m2, med villkor att
masterna/riggen ej får användas för reklam samt att färgen skall vara
svart likt de gamla skutorna som fanns i Byxelkroks hamn.

Bygganmälan samt anmälan om vem som utsetts till kvalitetsansvarig
skall göras senast tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-02-10 och avser
uppförande av affärshus (i form av båt) om 145 m2.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts 2010-08-30 och inga erinringar har inkommit.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja bygglov för uppförande av
affärshus.
Birger Palm (S) är negativ till byggnadens utformning och yrkar, med bifall
från Mats Karlsson (C), Willy Kuppe (S) och Sven-Ingvar Nilsson (C), om
avslag.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag att bevilja bygglov.
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Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag att bevilja bygglov röstar JA.
Den som biträder Birger Palms förslag om avslag röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)

NEJ
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
6

5

Med rösterna 6 JA och 5 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
förvaltningens förslag att bevilja bygglov.

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 arbete utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter
eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även
ansvarig för 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.
Birger Palm (S), Mats Karlsson (C), Sven-Ingvar Nilsson (C) och Stefan Olof
Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________
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§ 207

Dnr. BN 2011-000412

Högby 2:42 (Måsvägen 5), rivningslov samt bygglov för uppförande
av fritidshus
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus om 117.5 m².

att

bevilja rivningslov för fritidshus om 77 m² samt komplementbyggnad
om 44 m².

att

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

att

av byggherren utsedd kontrollansvarig, Stefan Bergman, godkänns för
detta arbete.

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig och överlämnas i samband med det tekniska samrådet.

att

tekniskt samråd ska genomföras innan arbetena får påbörjas.
Beslutet utgör kallelse till samråd. Byggherren ska kontakta byggnadsinspektören för överenskommelse om tid och plats.
Efter utfört tekniskt samråd lämnas startbesked, därefter får åtgärden
påbörjas.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbesked.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-07-29 och avser
rivning av fritidshus och gårdsbyggnad till förmån för uppförande av fritidshus, om 117 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 79.
Fastigheten är idag bebyggd med två byggnader med totalytan 121 m²,
därmed är redan avvikelse från gällande plan tagen.
Berörda grannar har hörts och erinringar inkom mot storlek och placering.
Justerandes sign
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Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.
Erinran har även framkommit mot planerad byggnadshöjd. Vid besiktning
fann man att åtgärden inte kommer att skilja sig höjdmässigt från andra
byggnader på grannfastigheterna inklusive klagandes fastighet.
Sökanden säger i inkommen skrivelse, efter att ha tagit del av erinran, att
”taknockshöjden kommer att bli ungefär lika som 2:39 och tillbyggnaden på
2:36. Det finns ytterligare hus i området som har den höjden. Marken kommer inte att höjas något, däremot kommer utjämning att ske. Eftersom jag
kommer att bygga på platta, borde det bli något lägre än krypgrund.”
Sammanfattningsvis kan inga skäl hittas till att avslå ansökan.
Tidigare lämnat lov överklagades till Länsstyrelsen (Lst) där klagande fick rätt
och kommunens beslut upphävdes p.g.a. för stor överyta.
Angående grannens klagomål gällande försämrad utsikt sa Lst att ”olägenheten är ändå inte sådan att den skulle utgöra hinder för bygglov”.
I den nya ansökan vill sökanden riva bägge befintliga byggnader till förmån
för huvudbyggnaden. Placeringen kommer att vara enligt tidigare ansökan.
Motivering av beslutet
Gamla krypgrunden går ej att nå. I grunden finns gamla byggrester och
åkermark som inte schaktats bort vid byggnationen. Detta skapar obehaglig
lukt och känns ohälsosamt för sökanden.
Tänkt åtgärd skall ersätta en av de gamla byggnaderna, dock med en något
ändrad placering på fastigheten.
Vid besök mättes planerad åtgärd upp och man kunde inte finna att åtgärden
skulle utgöra någon inskränkning i Högby 2:36 utsikt mot Högby fyr.
Avseende tänkt trädäck som nämns i erinran, trädäck på mark är inte en
lovpliktig åtgärd och utlämnas därför från bedömningen.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31 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.
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga
kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till Högby 2:36, som avgivit yttrande i ärendet med
uppgift om hur man överklagar.
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__________
Handlingar som ligger till grund för beslut
Sektionsritning
Rivningslov
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29
2011-07-29

____________________________

§ 208

Dnr. BN 2010-000235

Stora Rör 2:1, bygglov för ändrad användning av sjöbod till
bageri/försäljningslokal
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för ändrad användning av sjöbod till bageri/
försäljningslokal om 42 m².

Ansökan om bygglov tolkas även som bygganmälan.
att

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

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av godkänd kvalitetsansvarig
och inlämnas senast tre veckor innan arbeten påbörjas.

att

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

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Miljö- och Byggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-08-30 och avser
ändrad användning av sjöbod till bageri/försäljningslokal omfattande 42 m².
Byggnaden ligger inom detaljplan nr 138 och området är avsett för hamnändamål och inte handelsändamål.
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Miljö- och byggnadsnämnden har därför 2010-09-17 kommunicerat förslag till
beslut om avslag.
2010-09-27 har det inkommit ett yttrande där det framkommer att åtgärden
ingår i ett LEADER-projekt med namnet ”Hamnen mitt i byn”.
Med hänsyn till att projektet är av allmänt intresse för orten har förvaltningen
2010-10-18 begärt komplettering med fackmässiga ritningar av sökanden.
2011-06-23 inkom begärda handlingar så att ärendet kan handläggas vidare
(ge berörda sakägare tillfälle att yttra sig).
Berörda grannar har hörts och ett yttrande utan erinran inkom, yttrandet var
dock förenat med förbehåll, parkering skall finnas öster om den gamla magasinbyggnaden, att ej behörig fordonstrafik förbjuds samt att parkering väster
om bageriet förbjuds.
Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.

Motivering av beslutet
Projektet syftar till att ta fram en plan för att bevara, utveckla och förvalta
hamnen i Stora Rör och att få ett bageri kan vara en viktig del i projektet.
Att förbjuda fordonstrafik och parkering är saker som inte regleras med bygglov och grannens förbehåll lämnas därmed utan åtgärd.
Avvikelsen kan ses som förenlig med planens syfte och 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.
Förutom generell lagstiftning som t.ex. arbetsmiljölagen gäller följande krav:
- Godkännande av livsmedelslokal. Tillstånd sökes hos Miljö- och Byggnadsnämnden.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren/na till fastigheten Rörsberg 1:87, som avgivit
yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 209

Dnr. BN 2011-000201

Lindby 1:12, tidsbegränsat bygglov för ställplatser
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2016-11-01 för ställplatser.

Ansökan om bygglov tolkas även som bygganmälan.
att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Johan Linåker, godkänns för
detta arbete.

Efter avslutat arbete skall kvalitetsansvarig intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat bygglov och enligt gällande lagstiftning. Därefter utfärdas
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 2011-04-19 och avser
ändrad användning av ett gammalt svinhus till försäljningslokal samt att använda ett 4.000 m² stort område för ställplatser.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och inga erinringar har inkommit.
Bygglov för ändrad användning av det gamla svinhuset beviljades på arbetsutskottets sammanträde 2011-07-20, samtidigt beslutades att besöka platsen
vid nästa besiktningsresa då ledamötena var tveksamma till lokaliseringen av
ställplatserna.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2011-08-08 och var fortfarande tveksamma till lokaliseringen.
Därefter har förvaltningen kontaktat sökanden och föreslagit ett tidsbegränsat
lov på den sökta platsen så att verksamheten kan utvärderas.

Motivering av beslutet
Då tveksamheter angående lokaliseringen har förekommit kan ett tidsbegränsat lov kanske vara det bästa för att utvärdera verksamheten och se så att
olägenheter för omgivningen inte förkommer.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 14 plan- och bygglagen (PBL).
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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.
Förutom generell lagstiftning som t.ex. arbetsmiljölagen gäller följande krav:
- Godkännande av livsmedelslokal. Tillstånd sökes hos Miljö- och Byggnadsnämnden.
Bygglovet upphör att gälla 2016-11-01.
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________

§ 210

Dnr. BN 2011-000016

Äsa 2:1, bygglov för uppförande av ett vindkraftverk (gårdsverk)
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av ett vindkraftverk.

Ansökan om bygglov tolkas även som bygganmälan.
att

av byggherren utsedd kvalitetsansvarig, Niclas Axelsson, godkänns för
detta arbete.

att

ett 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 anläggningen tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-01-24 och avser
uppförande av ett vindkraftverk med navhöjd 37,5 meter och en rotordiameter om 15 meter. Vindkraftverk med en totalhöjd som är mellan 20–50 meter
definieras som gårdsverk och kräver endast bygglov.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Försvarsmakten har 2011-08-11 inkommit med ett yttrande varav framgår att
det inte finns några erinringar mot lokaliseringen.
Trafikverket har i 2011-08-23 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.
Berörda grannar har hörts och ett yttrande med erinran från ägaren till fastigheten Köpings-Kalleguta 2:20 har inkommit.

Motivering av beslutet
Fastigheten Köpings-Kalleguta 2:20 ligger 500 meter från vindkraftverket och
enligt till ansökan bifogade bullernivåer redovisas att 40 dB (A) endast sträcker sig 125 meter från verket, de krävda nivåerna uppfylls med råge.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL)
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.

Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren till fastigheten Köpings-Kalleguta 2:20 som avgivit
yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet översänds till Trafikverket och Kalmar och Oskarshamns
flygplatser för kännedom.
____________________________
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§ 211

Dnr. BN 2010-000023

Tryggestad 6:11, kallelse till syn på stället
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

som representanter från nämnden deltar Sven-Ingvar Nilsson (C)
och Willy Kuppe (S).

______________________________________
Redogörelse för ärendet
I skrivelse daterad 2011-09-07 från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, kallas Miljö- och Byggnadsnämnden till syn på stället.
Plats: Tryggestad 6:11 i Borgholms kommun
Tid:
Tisdag 25 oktober 2011, kl. 11.00.

Bakgrund
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-12-01, § 315 att bevilja
bygglov för nybyggnad av garage-/förrådsbyggnad m.m. om 111 m2.
Beslutet överklagades av granne till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-06-21
bifaller överklagandet och upphäver kommunens beslut.
Sökanden överklagar nu Länsstyrelsens beslut till Växjö Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen, som i skrivelse 2011-09-07 kallar MBN till syn på stället.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att. Lena
Bergkvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ för kännedom. (Mål nr P 2873-11, 3:1)
____________________________

§ 212

Dnr. L 2009-000549

Böda-Torp 5:7, kallelse till syn på stället
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

som representanter från nämnden deltar Mats Karlsson (C) och Claes
Horn af Rantzien (MP) samt byggnadsinspektör Ulf Grandin från förvaltningen.

_______________________________________
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Redogörelse för ärendet
I skrivelse daterad 2011-09-19 från Förvaltningsrätten kallas Miljö- och
Byggnadsnämnden till muntlig förhandling och syn på stället.
Plats: Böda-Torp 5:7 i Borgholms kommun,
Kärrslundsgatan 15, Byxelkrok
Tid:
Torsdag 13 oktober 2011, kl. 13.00.

Bakgrund
Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2010-05-26 § 134 att avslå
ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning av tre tomtplatser för
bostadsändamål.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten, som 2011-05-04 förelägger
MBN att skriftligen yttra sig i ärendet.
MBNs arbetsutskott beslutar 2011-05-13 § 29 att vi motsätter oss vad som
yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut i ärendet. Motiveringen till beslutet
är att inkomna handlingar motiverar inte en ändring av tidigare ställningstagande.
Förvaltningsrätten kallar nu MBN till muntlig förhandling och syn på stället
enligt ovan.
Beslutet skickas till: Förvaltningsrätten i Växjö, Att. Lena Bengtsson,
Box 42, 351 03 VÄXJÖ för kännedom. (Mål nr 1497-11)
____________________________

§ 213

Dnr. 2011-001076

Översikt vatten- och avloppssituationen i Borgholms kommun
Beslut:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar,
att

anta det förslag till VA-översikt som presenterats.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Under tiden januari-augusti 2011 har en arbetsgrupp bestående av förvaltningschef och tjänstemän på Miljö- och byggnadsförvaltningen tillsammans
med representanter från Borgholm Energi AB arbetat fram en översikt över
vatten- och avloppssituationen i Borgholms kommun.
VA-översikten är en aktuell beskrivning av nuvarande VA-försörjning i kommunen. VA-översikten utgör den första av tre delar i det VA-planeringsprojekt
som kommunen beviljats LONA-medel för. Översikten skall fungera som underlag för det fortsatta arbetet med framtagandet av VA-policy och VA-plan.
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VA-planeringsprojektet skall omfatta hela kommunens VA-försörjning.
Det innefattar avloppsvatten i form av kommunalt och enskilt spillvatten samt
dagvatten såväl inom som utom kommunalt VA-nät. I den slutliga VA-planen
skall även dricksvattenförsörjning och dricksvattenplanering ingå.
Motivering av beslutet
VA-översikten beskriver nuläget med de befintliga förutsättningar och problem som finns inom vatten- och avloppsförsörjningen i Borgholms kommun.
Hur ser den framtida utvecklingen ut och vilka behov och krav föreligger? Hur
ser VA-försörjningen ut idag och var behövs kompletteringar? Vilka mål, befintliga policys, strategier och planer styr planeringen? Hur ser de naturliga
förutsättningarna ut? Hur skall vi möta krav från befolkning men också lagkrav som miljökvalitetsmål och –normer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram?
Översikten utgör ett underlag för planering och prioritering av konkreta åtgärder i en framtida VA-plan. Tydliga riktlinjer i kommande policy skall sedan
styra VA-planeringen mot önskade mål. Översikten tillsammans med policyn
och planen skall förebygga framtida VA-problem och skapa en långsiktig VAhantering i kommunen.
____________________________
§ 214

Dnr. BN 2011-000575

Riktlinjer för staket, plank och mur
Beslut:
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna framtagna riktlinjer för byggande av staket, plank och mur.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Det gällande regelverket i plan- och bygglagen (PBL) anger plank och mur
som generellt bygglovspliktiga åtgärder. Undantag gäller runt uteplatser intill
en- och tvåbostadshus.
Tolkning om vad som kan anses som staket eller plank saknar definition och
det är upp till respektive kommun att ha riktlinjer för detta.
Hittills har detta varierat då det ofta varit kopplat till respektive handläggares
åsikter och erfarenheter då generella regler saknats.
Efter ett utredningsarbete under sommaren 2011 har byggavdelningen undersökt vilka definitioner som kan anses lämpliga att använda inom kommunen.
Materialet bygger delvis på de riktlinjer som vi vänligt har fått tillstånd att
använda från Malmö Stadsbyggnadsförvaltning samt delvis den lokala utformningen och byggande av staket, plank och murar i kommunen.
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Motivering av beslutet
Hänsyn har tagits till både trafikföreskrifter och bestämmelserna i jordabalken
för växtlighet. Riktlinjerna är till god vägledning för såväl fastighetsägare som
personalen på förvaltningen vid lämnande av upplysningar.
Upplysningar
Riktlinjerna kommer även att publiceras på kommunens hemsida.
____________________________
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