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Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm
Sven-Ingvar Nilsson
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Inger Sundbom
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(S)
(M)
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(KD)
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Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkström, sekreterare
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Sebastian Löfgren, byggnadsinspektör
Tommy Lindström, byggnadsinspektör
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§
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§
Annelie Martinsson, planarkitekt
§
Emil Berger, planarkitekt
§
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§
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Linda Kjellin, ekonom
Anette Axelsson, ungdomssamordnare
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220-221
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235

§ 220-222
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Utses att justera

Stefan Olof Lundgren med Claes Horn af Rantzien som
ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, onsdag 2 november kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Jerkström
Ordförande

Jan Erici
Justerande

Stefan Olof Lundgren
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§ 215
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

godkänna föreliggande dagordning.

________________________________________
Ordföranden ställer frågan om nämnden kan godkänna föreliggande dagordning.
Yrkanden
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar att ärende nr 12 i ärendelistan med rubriken:
Rälla 1:17, del av, Ekerums golfbana "Järnnian", uppdrag och samråd, skall
utgå.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till dagordning och
yrkandet från Stefan Olof Lundgren att ärende nr 12, gällande Rälla 1:17/
Ekerum, skall utgå, och finner nämnden bifalla föreliggande förslag till dagordning.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder föreliggande förslag till dagordning röstar JA.
Den som biträder Stefan Olof Lundgrens yrkande att ärende nr 12 gällande
Rälla 1:17/Ekerum skall utgå röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
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)
Håkan Olofsson (C)

NEJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

1

Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag till dagordning.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
____________________________
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§ 216
Ungdomspolitiskt arbete i Borgholms kommun
Anette Axelsson, ungdomssamordnare, informerade vid dagens sammanträde
i stort om hur det ungdomspolitiska arbetet skall bedrivas i vår kommun.
Ärendet återupptas vid nästa nämnd i november, och Anette hoppas då få
svar på frågan hon avslutningsvis skickade med till ledamöterna "På vilket
sätt kan samhällsbyggnadsnämnden öka, lyfta ungdomsdeltagandet utifrån
sin egen nämnd kontra kommunen i helhet?"
____________________________

§ 217
Utbildning & information inom nämndens ansvarsområden, styrande
lagar, regler & förordningar, del VIII - information om pågående
projekt från byggavdelningen
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
VIII 26 oktober
Byggavdelningen informerar
forts. i höst/vinter
Annan lagstiftning och fördjupningar inom specialområden t.ex. livsmedelslagen, tillsyn miljöbalken,
miljösanktionsavgifter, påföljder & ingripanden
samt vitesförelägganden.
Byggnadsinspektör Tommy Lindström informerade om pågående projekt på
byggavdelningen samt om förvaltningens arbete med att ta fram riktlinjer för
olika typer av byggnader.
_____________________________

§ 218
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
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- Vår nye medarbetare bygglovshandläggare Sebastian Löfgren presenterades.
– Förvaltningen har varit iväg på två dagars verksamhetsplanering för åren
2012-2015. I samband med denna information lyftes frågan om inte nämnden
också skulle samlas och göra någon form av verksamhetsplan.
- I samband med att den nuvarande kommunväxeln ska bytas håller vi på
att undersöka om vi kan få till ett gemensamt Infocenter inom kommunen.
Det skulle bättre kunna serva kommunmedlemmarna.
- Livsmedelsverket är här idag för att revidera våra rutiner för dricksvattenkontroll.
____________________________

§ 219

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

________________________________________
Vid dagens genomgång av listan för planprioriteringar yrkade Arne Sjögren
(KD) på att Byxelkroks-planen skall tidigareläggas.
____________________________

§ 220

Dnr. 2010-001539

Budgetuppföljning för september 2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________
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§ 221

Dnr. 2011-000403

Budget 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

efter tillägg om äskande för bostadsanpassning med 0,7 mkr, med
godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 222

Dnr. 2011-001272

Verksamhetsmål 2012-2013
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

efter revidering, med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden informerades vid förra sammanträdet 2011-0928 § 195, om förslag till verksamhetsmål 2012-2013.
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.
____________________________

§ 223
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-26

sid 6 (27)

Paragrafer

215-235

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 224
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

§ 225

Dnr. BN 2010-000303

Hunderum 1:23, planförfrågan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanering, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
En förfrågan har inkommit till dåvarande Miljö- och byggnadsförvaltningen
2010-10-04. Sökanden har informerats om långa handläggningstider 201012-08. I ett informationsbrev 2011-07-21 meddelades att ärendet åter tagits
upp för handläggning.
Förfrågan gäller upprättandet av detaljplan för nybyggnad av 12 fritidshus på
del av fastigheten Hunderum 1:23.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger i Hunderum ca 4 km söder om Byxelkrok. Planområdet utgörs av ung tallskog som breder ut sig östligt och sydligt. Planområdet gränsar till ett äldre fritidshusområde i väster. Ytterligare västerut går kustvägen
utmed Kalmarsund. Området är beläget utanför detaljplanelagt område.
Nordliga Öland har liknande förutsättningar där stora markområden gränsar
till någon form av bebyggelse, ett fåtal större samhällen omgivna av kustens
mosaik av obebyggd skogsmark, sandstrand, vegetationspartier och bebyggelse i små grupper utgör här bebyggelsemönstret.
Motivering av beslutet
Att mark ska användas för det ändamål som utifrån en allmän synpunkt anses
som mest lämpligt är ett lagkrav, som ibland påverkar kommunens förmåga
att bedöma enskilda ärenden. Förvaltningen ställer sig positiv till en utbyggnad av fritidshus på nordvästra Öland, dock är det i dagsläget inte utrett vilJusterandes sign
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ken plats som anses som bäst lämpad för ny etablering av fritidshus. Förvaltningen föreslår en övergripande utredning av utbyggnadsalternativ sett ur ett
helhetsperspektiv för nordvästra Öland. En sådan utredning bör genomföras
inom en tvåårsperiod. Fördjupad översiktsplan Byxelkrok förväntas också ge
viss vägledning i bedömningen. Det kan efter utredningen visa sig att föreslaget område är lämpligt att bebygga, men i dagsläget kan åtgärden inte tillåtas
med hänsyn till det föreliggande behovet av helhetssyn och kunskap.
Föreslagen åtgärd kan i dagsläget inte genomföras.
____________________________

§ 226

Dnr. P 2008-0003

Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:20, Triangeln,
detaljplan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande handlingar för
granskning/utställning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 2008-04-23 att uppdra åt förvaltningen
att upprätta ett förslag till planprogram.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 2008-08-20 att
godkänna planprogrammet tillsammans med inkomna yttranden och samrådsredogörelsen som underlag för detaljplanearbetet.
I området ingår Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:20.
Planområdet är beläget i östra delen av Borgholms tätort utmed Norra infarten och länsväg 136. Planområdet har en areal på ca 7,3 hektar.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under sommaren 2009. Efter samrådet har dagvattenfrågor, kulturmiljöfrågor och riskfrågor utretts vidare som sedan ledde till viss omgestaltning av planförslaget.
Gällande planer
Planområdet ersätter delar av detaljplan nr 243 i områdets västra del över
Blårörsvägens sträckning. Planen vann laga kraft 1990-07-26 och medger lokalgata. I områdets östra del gäller detaljplan 20 som fastställdes 1952-0408. Planbestämmelserna ändrades genom tillägg 1997-08-14 där den berörda
delen redovisas som grönområde. Genomförandetiden för detaljplan nr 243
gick ut 2007-11-12. Genomförandetiden för de byggnadsreglerande bestämmelserna i detaljplan nr 20 går ut 2012-08-14.
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Syfte med detaljplanen
Syftet är att detaljplanelägga mark för handel och service i området vid korsningen Norra infarten-länsväg 136.
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
Arne Sjögren (KD) och Sven-Ingvar Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut att godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande handlingar för granskning/utställning.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) ställer sig negativ till att detaljplaneförslaget gäller
för handel och service med ökad/försämrad trafiksituation som följd, anser
istället att området bör användas för bostadsändamål, och yrkar som steg I
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden bifalla förvaltningens förslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder Arne Sjögren och Sven-Ingvar Nilssons yrkande röstar JA.
Den som biträder Stefan Olof Lundgrens yrkande om MKB röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
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)
Håkan Olofsson (C)

NEJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

1

Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
yrkandet med förvaltningens förslag.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

Justerandes sign
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§ 227

Dnr. P 2010-0001

Rälla 1:17, del av, Ekerums golfbana ”Järnnian”, uppdrag och samråd
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva lämplighet i
detaljplan att uppföra golfnära bostäder.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett planprogram, dnr P 2007-0002, har upprättats och godkänts av miljö- och
byggnadsnämnden 2008-05-21, § 257.
Bakgrund och förutsättningar
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor,
lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall och spaanläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att attrahera
fler besökare och skapa möjligheter till en förlängd säsong. Syftet med
planen är att skapa möjlighet att bygga golfnära bostäder i anslutning
till Ekerums golfbana.
Målet med planen är att ytterligare förbättra Ekerums attraktionskraft genom
att utöka utbudet av boendemöjligheter med nya lägenhetstyper. Genom ett
större utbud av bostäder kan antalet besökare öka och säsongen förlängas.
Husen avses bli golfnära och naturnära. Den planerade byggnationen kommer
att anpassas till och tillfredställa det rörliga friluftslivets behov och även öka
tillgängligheten för allmänheten till området.

Yrkanden
Arne Sjögren (KD) och Sven-Ingvar Nilsson (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva
lämplighet i detaljplan att uppföra golfnära bostäder.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) ställer sig negativ till beslutsförslaget och yrkar
på avslag.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.

Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet. Planprogrammets område 12 och 13 bör planläggas som en detaljplan då kopplingen mellan områdena är viktig att säkerställa. I väster ligger planområdesgränsen förskjuten åt öster jämfört med det i planprogrammet utpekade området. Detta för att inte planområdet ska omfattas av strandskydd.
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Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 228

Dnr. BN 2011-000348

Bläsinge 1:1, förhandsbesked lokaliseringsprövning tomtmark
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter votering,
att

återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-06-10 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Fastigheten Bläsinge 1:1 är belägen i ett område där det bedrivs aktivt jordbruk med djurhållning. Avståndet till brukningscentra på Bläsinge 3:28 är ca
100 meter. Djurhållning förekommer även i form av hästhagar på södra sidan
om vägen som gränsar till fastigheten Bläsinge 1:1, avstånd ca 15 meter.
Miljö- och Byggnadsförvaltningen har besökt platsen 2011-08-17.
Kommunicering om förslag till avslag sändes till sökanden 2011-08-17.
Ett yttrande inkom 2011-08-29 där sökanden framför yrkande på att nämnden ej skall bifalla det föreslagna avslaget.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om förhandsbesked för
lokalisering av två tomtplatser, bl.a. med följande motivering:
- placering av enbostadshus på den aktuella platsen kan komma att medföra
begränsningar och restriktioner för intilliggande jordbruksverksamhet, därför
är en nylokalisering av enbostadshus i omedelbar anslutning till aktivt jordbruk med djurhållning direkt olämplig.
De framförda synpunkterna i sökandens inkomna skrivelse ändrar inte tidigare
ställningstagande från samhällsbyggnadsnämnden.
Den sökta åtgärden strider mot bestämmelserna i 2 kap plan- och bygglagen
(PBL).

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan skall avslås.
Mats Karlsson (C) ställer sig positiv till ansökan om förhandsbesked och yrkar
på återremiss till förvaltningen för vidare handläggning.
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Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag om avslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Mats Karlssons yrkande om återremiss röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
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)
Håkan Olofsson (C)

NEJ
*
*
*
*

*
*
*
*

3

*
*
*
8

Med rösterna 3 JA och 8 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Mats Karlssons yrkande om återremiss av ärendet till förvaltningen för vidare
handläggning.
Beslutet skickas till sökanden för kännedom.
____________________________

§ 229

Dnr. BN 2011-000413

Persnäs-Sandvik 1:27, bygglov för ändrad användning av förråd-/
garagebyggnad till personalbostad
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av förråd/garage
till personalbostad.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Anmälan från anonym person inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen, tidigare Miljö- och byggnadsförvaltningen, 2011-05-30 och avsåg ombyggnad av
förråd/garage till personalbostad.
Justerandes sign
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2011-06-28 var förvaltningen på plats och kunde konstatera att arbete pågick.
2011-06-30 skickades ett brev med begäran om yttrande till fastighetsägaren
där det även informerades om att ändrat användningssätt kräver bygglov.
Ansökan om bygglov inkom 2011-07-19. Bygglovet avser ändrad användning
från garage till personalbostad.
2011-08-15 skickades brev med begäran om yttrande till fastighetsägaren.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte platsen vara lämpligt för boende.
2011-09-06 inkom svar från sökanden som vidhåller sin ansökan och anser
det vara svårt att fortsätta driva verksamheten om inte problemet med bostad åt personalen kan lösas.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 62.
Byggnaden är placerad på s.k. ”prickmark”, d.v.s. mark som inte får bebyggas, byggnaden fanns dock redan på denna plats då detaljplanen antogs.
Prickmarken i detaljplanen anger att placeringen inte ansetts lämplig att
bebygga och att det, om byggnaden i framtiden rivs, inte skulle uppföras
någon ny byggnad på denna plats.

Motivering av beslutet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1 § ska en byggnad vara lämplig för
sitt ändamål. Placeringen kan inte anses lämplig för bostadsändamål.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30 § PBL.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
__________

Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Fotografi
Inkommande skrivelse
Fotografi
Planritning
Situationsplan
Ansökan bygglov

2011-09-07
2011-09-06
2011-08-26
2011-08-17
2011-07-19
2011-07-19

____________________________
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§ 230

Dnr. L 2009-000523

Arbelunda 3:2, bygglov för uppförande av tre vindkraftverk
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk med
motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom 2009-11-16 och avser uppförande av 3 st vindkraftverk med
en tornhöjd på 78 meter och rotordiameter på 82 meter. Totalhöjden kommer
att bli ca 119 meter.
Ansökan avser följande lägen (RT 90):
Verk

Fastighet

x-koordinat

y-koordinat

1

Arbelunda 3:2

6313531

1566188

2

Arbelunda 3:2

6313297

1565926

3

Arbelunda 3:2

6313064

1565664

Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Hela Öland är utpekat som riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) § 1,2
och 3.
Platsen för verk 1 omfattas av riksintresse för naturvård (N 66 Östra Ölands
strandängar).
Platsen för verk 2 omfattas inte av något riksintresse, men ligger i omedelbar
anslutning till riksintresse för naturvård (N 66 Östra Ölands strandängar) och
riksintresse för kulturmiljö (K 27 Löt).
Platsen för verk 3 omfattas av riksintresse för kulturmiljö (K 27 Löt).
Representant från Ramström Vind AB besökte förvaltningen 2011-09-15 för
genomgång av företagets ansökningar. Då framfördes att förvaltningen kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan. Sökanden ansåg att denna kommunicering är tillräcklig.
2007-11-15 inkom Eolus Vind AB med en ansökan om bygglov för fyra vindkraftverk. 2008-02-20 § 117 beslutade nämnden att meddela sökanden att
nämnden har för avsikt att avslå ansökan. I en skrivelse från Eolus Vind AB
meddelas att ansökan återkallas och ärendet avskrevs därför från vidare
handläggning 2008-03-26 § 175. Ramström Vind AB:s ansökan är indentisk
med ansökan från Eolus Vind AB förutom det nordöstra verket.
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Lagstöd
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 3 kap PBL på anpassning till landskapsbilden.
Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 3 § lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
Enligt 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
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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. I
den sockenvisa beskrivningen för Löts socken anges att det finns områden
som är intressanta för vindkraftsetablering samtidigt som områdena har höga
natur- och kulturvärden samt att ansökningar kommer att prövas efter de lagar och kriterier som anges under rubriken "Allmänna intressen, Energi, Vindkraft".

Motivering av beslutet
Borgholms kommun har gjort en temafördjupning av översiktsplanen vad
gäller vindkraft vilken nu ligger för antagande. Underlaget för temafördjupningen har hämtats ur projektet ”Ölandvind” 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 inte i något av dessa
områden som ” Ölandsvind” pekar ut. Erfarenheter från tidigare vindkraftsprojekt på Öland har arbetats in i rapporten. Den kanske viktigaste erfarenheten
är att placeringar mellan de östra- och västra landsvägarna fungerar bättre i
det Öländska landskapet än de som placerats ner mot sjömarkerna. Sjömarkerna har höga natur- och kulturvärden. Vidare sägs att grupper av vindkraftsverk inte ska stå så nära varandra att de riskerar läsas samman med
andra grupper, 5 km nämns som en rekommendation. Istadverken ligger på
ca 3,5 km avstånd och det planerade havsbaserade projektet (inom riksintresse för vindkraft) Kårehamnsporten ligger ca sex kilometer bort.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
__________
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Fasadritning
Ansökan bygglov
Teknisk beskrivning

2009-11-18
2009-11-18
2009-11-16

____________________________
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§ 231

Dnr. L 2010-000035

Sammelstorp 2:8, bygglov för uppförande av vindkraftverk
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov för uppförande av ett vindkraftverk med
motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom 2010-01-28 avser uppförande av ett vindkraftverk med en
tornhöjd på 73 meter och rotordiameter på 53 meter. Totalhöjden kommer
att bli ca 100 meter.
Ansökan avser ett läge med koordinaterna (RT 90): X = 6308177 och
Y = 1557938.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Området omfattas inte av några andra riksintressen än att hela Öland är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap miljöbalken
(MB).
Representant från Ramström Vind AB besökte förvaltningen 2011-09-15 för
genomgång av företagets ansökningar. Då framfördes att förvaltningen kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan. Sökanden ansåg att denna kommunicering är tillräcklig.
Lagstöd
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.
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Även andra aspekter än de som regleras i 2 kap kan behöva tas med i bedömningen, t.ex. om den tilltänkta platsen är lämplig med hänsyn till kraven i
3 kap PBL på anpassning till landskapsbilden.
Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 3 § lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan. Motsvarande bestämmelser gäller för vindkraftverk.
Vid planläggning och i ärenden om förhandsbesked och bygglov skall även
bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Enligt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet som tillämpar 3 och 4 kap MB i ett ärende
ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande översiktsplanen.
För Borgholm gäller översiktsplan antagen 2002. Kommunen har i översiktsplanen inte pekat ut vissa områden som lämpliga för vindkraft men har angett
vissa riktlinjer för lokaliseringen av nya anläggningar. Härvid anges bl.a. att
lämpliga exploateringsplatser måste analyseras med hänsyn till landskapsbilden. Ett grundläggande krav är att hålla samman grupper av större vindkraftverk till fattbara enheter samt att ha ett avstånd till nästa grupp på minst 5
km, helst betydligt mer. Däremellan bör landskapet enligt kommunen vara
fritt från enstaka vindkraftverk. Enligt kommunen är det viktigt att vindkraftverken på Öland grupperas i uppställningar som blir regelbundna och ordnade
i linjer som är väl studerade utifrån det omgivande landskapets riktningar.
I den sockenvisa beskrivningen för Löts socken anges att det finns områden
som är intressanta för vindkraftsetablering samtidigt som områdena har höga
natur- och kulturvärden samt att ansökningar kommer att prövas efter de lagar och kriterier som anges under rubriken "Allmänna intressen, Energi, Vindkraft".

Motivering av beslutet
Borgholms kommun har gjort en temafördjupning av översiktsplanen vad
gäller vindkraft vilken nu ligger för antagande. Underlaget för temafördjupningen har hämtats ur projektet ”Ölandvind” där Länsstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län samt Borgholms- och Mörbylånga kommuner tillsammans
tagit fram ett gemensamt planeringsunderlag. I januari 2008 presenterades
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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 inte i något av dessa
områden som ” Ölandsvind” pekar ut. Erfarenheter från tidigare vindkraftsprojekt på Öland har arbetats in i rapporten. I området finns två verk i Vannborga på drygt 3 km avstånd (ytterligare ett verk är lovgivet), en grupp (5 st) i
Egby på knappt 3 km avstånd (ytterligare fem verk är lovgivna) samt en park
med åtta verk i Istad på drygt 4 km avstånd. Med hänsyn till dessa etableringar i omedelbar närhet bedöms inte en lokalisering av ett enstaka verk
vara möjlig.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 8 kap § 12 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
__________
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Ansökan bygglov
Inkommande skrivelse
Fasadritning
Teknisk beskrivning

2010-01-28
2010-01-28
2010-01-28
2010-01-28

____________________________

§ 232

Dnr. 2009-000907

Arbelunda 3:2, anmälan enligt miljöbalken - vindkraft
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 2 kap 6 § Miljöbalken samt
27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
att

förbjuda verksamhet enligt inkommen anmälan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fr Ramström Vind AB inkom den 16 november 2009 med en anmälan om
uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten Arbelunda 3:2. Anmälan avser
tre vindkraftverk med en tornhöjd på 78 meter, en rotordiameter om maximalt 82 meter, vilket ger en totalhöjd på maximalt 119 meter. Installerad effekt anges till 2 MW per verk.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-26

sid 19 (27)

Paragrafer

215-235

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Den 16 november 2007 inkom Eolus Vind AB med en bygglovsansökan samt
anmälan enligt miljöbalken för fyra vindkraftverk på Arbelunda 3:2. Ramström Vinds ansökan är identisk med ansökan från Eolus Vind AB förutom det
fjärde verket längst i öster. Den 20 feb 2008 beslutade nämnden att kommunicera avslag på bygglovsansökan samt förfrågan om anmälningsärendet ska
fortsätta handläggas med tanke på att nämnden har för avsikt att avslå bygglovsansökan. I en skrivelse från Eolus Vind AB meddelas att ansökan och anmälan återkallas och ärendet avskrevs därför från vidare handläggning den 26
mars 2008 § 177.
Lokalisering och landskapsbild
Aggregatet byggs på betesmark öster om Arbelunda. Närmast befintliga vindkraftsetableringar är gruppen i Istad. Avståndet till denna grupp är ca 3,5 km.
En stor vindkraftsetablering är planerad i havet nordost om Kårehamn, verksamheten har fått tillstånd men har ännu inte påbörjats.
Elnät
Transformatorstation placeras eventuellt i verken. Strömkabeln läggs i jord av
nätbolaget. Lämplig anslutningspunkt till befintlig ledning öster om verket beslutas i samråd med E.ON.
Naturmiljö och fågelliv
Området för etableringen utgörs av betesmark. Ca 500 m2 mark plus väg beräknas tas i anspråk. Transporter sker till största delen på befintliga vägar.
Ny väg krävs sista biten till verken samt uppställningsplats. Enligt anmälan är
fåglar de enda djur som kan påverkas av verken, frånsett en tillfällig störning
på insekts- och kräldjurslivet under byggperioden.
Området ingår i riksintresse för naturvård, Östra Ölands strandängar.
Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns i området. Området ingår i riksintresse för
kulturmiljövård, Löt.
Friluftsliv
Platsen ingår i riksintresseområde för rörligt friluftsliv vilket omfattar hela
Öland.
Ljudpåverkan
En ljudberäkning har gjorts, vilken visade att Naturvårdsverkets rekommendationer på maximalt 40 dB (A) vid bostäder kommer att hållas vid samtliga
bostäder. Högsta beräknade värdet hamnar på 39,0 dB (A). Närmaste bostad
ligger på 560 meters avstånd.
Skugg- och reflexpåverkan
Påverkan på närboende i form av skuggbildning har beräknats. Beräkningar
enligt ett värstafall-scenario ger värden över det rekommenderade riktvärdet
om 30 h per år vid en fastighet. Beräkningar av förväntade värden ger ett resultat under det rekommenderade riktvärdet om 8 h per år vid alla bostadsfastigheter. Reflexer undviks med matta ytstrukturer och färger.
Yttranden
Den 23 april 2010 skickades anmälan på remiss till Länsstyrelsen i Kalmar för
möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen meddelar den 21 maj 2010 att två av de
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planerade verken ligger inom eller i direkt anslutning till riksintresse för kulturmiljövård, Löt, vilket kan medföra en särskild prövning. Vidare påminner
Länsstyrelsen om skyldigheten att meddela Länsstyrelsen om fornlämningar
påträffas under markarbetet. Länsstyrelsen påpekar också att områdena omfattas av riksintresse enligt 4 kap MB. Området hyser störningskänslig fauna
som är känslig för störning i närheten av dess bon. Området berörs även av
riksintresse för naturvård samt strandskydd.
Detta förslag till beslut har kommunicerats muntligt vid ett möte med sökanden på Stadshuset i Borgholm den 15 sep 2011. Sökanden meddelade då att
han önskade driva ärendet vidare.

Motivering av beslutet
Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
ska handläggande myndighet meddela försiktighetsmått eller förbud när ett
anmälningsärende anses tillräckligt utrett. Då verksamheten bedöms strida
mot både kommunens gällande översiktsplan samt det tematiska tillägg gällande vindkraft till översiktsplanen som ligger för antagande bedöms verksamheten inte förenlig med 2 kap 6 § Miljöbalken.
I gällande översiktsplan för Borgholms kommun anges några områden som
kan tänkas möjliga att pröva för vindenergiproduktion. Den aktuella lokaliseringen utgör inte ett av dessa områden. I översiktsplanen anges att grupper
av större vindkraftverk ska hållas samman till fattbara enheter samt ha ett
avstånd på minst 5 km till närmaste grupp. I första hand ska befintliga grupper byggas ut i den mån det är möjligt innan nya områden tas i anspråk för
vindbruk.
En vindkraftsplan som utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har tagits
fram och ligger nu för antagande. Detta underlag förespråkar att vindkraftverk ska samlas i större grupper inom ett antal utpekade områden som är
lämpliga för vindbruk. Förslaget innebär att etableringar utanför dessa områden inte ska förekomma. Den aktuella lokaliseringen ligger inte inom ett av
dessa utpekade områden.
Platsen för de planerade vindkraftverken ligger närmare än 5 km från befintlig
grupp av vindkraftverk i Istad. Vidare planeras även för en stor etablering till
havs nordost om Kårehamn ungefär 6 km från området öster om Arbelunda.
Med hänsyn till översiktsplanens och det tematiska tilläggets intentioner att
hålla stora sammanhängande områden fria fån vindkraft bedöms inte den föreslagna placeringen som lämplig. Sjömarkerna har dessutom höga naturoch kulturvärden och störningskänslig fauna finns i området.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
Kopia skickas för kännedom till Länsstyrelsen i Kalmar.
____________________________
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§ 233

Dnr. 2010-000083

Sammelstorp 2:8, anmälan enligt miljöbalken - vindkraft
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 2 kap 6 § Miljöbalken samt
27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
att

förbjuda verksamhet enligt inkommen anmälan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fr Ramström Vind AB inkom den 23 januari 2010 med en anmälan om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Sammelstorp 2:8. Anmälan avser
ett vindkraftverk med en navhöjd om maximalt 73 meter, en rotordiameter
om maximalt 53 meter, vilket ger en totalhöjd på maximalt 100 meter. Installerad effekt anges till 0,8 MW.
Lokalisering och landskapsbild
Aggregatet byggs på betesmark nordost om Törneby ca 1,5 km rakt öster om
väg 136. Närmast befintliga vindkraftsetableringar är grupperna i Vannborga,
Egby och Istad. Avstånden till dessa grupper är 3-4 km.
Elnät
Transformatorstation placeras i anslutning till verket. Strömkabeln läggs i jord
av nätbolaget. Lämplig anslutningspunkt till befintlig ledning öster om verket
beslutas i samråd med E.ON.
Naturmiljö och fågelliv
Området för etableringen utgörs av betesmark. Ca 250 m2 mark plus väg beräknas tas i anspråk. Transporter sker till största delen på befintliga vägar.
Ny väg krävs sista biten till verket samt en uppställningsplats. Enligt anmälan
är fåglar de enda djur som kan påverkas av verket, frånsett en tillfällig störning på insekts- och kräldjurslivet under byggperioden.
Kulturmiljö
Inga kända fornlämningar finns i området.
Friluftsliv
Platsen ingår i riksintresseområde för rörligt friluftsliv vilket omfattar hela
Öland.
Ljudpåverkan
En ljudberäkning har gjorts, vilken visade att Naturvårdsverkets rekommendationer på maximalt 40 dB (A) vid bostäder kommer att hållas vid samtliga
bostäder. Högsta beräknade värdet hamnar på 36,7 dB (A). Närmaste bostad
ligger på 510 meters avstånd.
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Skugg- och reflexpåverkan
Påverkan på närboende i form av skuggbildning har beräknats. Beräkningar
enligt både ett värstafall- scenario och av förväntade värden ger värden under
de rekommenderade riktvärdena om 30 h respektive 8 h per år. Reflexer undviks med matta ytstrukturer och färger.
Yttranden
Den 23 april 2010 skickades anmälan på remiss till Länsstyrelsen i Kalmar för
möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen påminner om skyldigheten att meddela
Länsstyrelsen om fornlämningar påträffas under markarbetet. Länsstyrelsen
påpekar också att områdena omfattas av riskintresse enligt 4 kap MB.
Detta förslag till beslut har kommunicerats muntligt vid ett möte med sökanden på Stadshuset i Borgholm den 15 sep 2011. Sökanden meddelade då att
han önskade driva ärendet vidare.

Motivering av beslutet
Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
ska handläggande myndighet meddela försiktighetsmått eller förbud när ett
anmälningsärende anses tillräckligt utrett. Då verksamheten bedöms strida
mot både kommunens gällande översiktsplan samt det tematiska tillägg gällande vindkraft till översiktsplanen som ligger för antagande bedöms verksamheten inte förenlig med 2 kap 6 § Miljöbalken.
I gällande översiktsplan för Borgholms kommun anges några områden som
kan tänkas möjliga att pröva för vindenergiproduktion. Den aktuella lokaliseringen utgör inte ett av dessa områden. I översiktsplanen anges att grupper
av större vindkraftverk ska hållas samman till fattbara enheter samt ha ett
avstånd på minst 5 km till närmaste grupp. Däremellan bör landskapet vara
fritt från enstaka vindkraftverk.
En vindkraftsplan som utgör ett tematiskt tillägg till översiktsplanen har tagits
fram och ligger nu för antagande. Detta underlag förespråkar att vindkraftverk ska samlas i större grupper inom ett antal utpekade områden som är
lämpliga för vindbruk. Förslaget innebär att etableringar utanför dessa områden inte ska förekomma, vilket även innefattar enstaka verk. Den aktuella lokaliseringen ligger inte inom ett av dessa utpekade områden.
Platsen för det planerade vindkraftverket ligger närmare än 5 km från tre befintliga grupper av vindkraftverk. Med hänsyn till översiktsplanens och det
tematiska tilläggets intentioner att hålla stora sammanhängande områden fria
fån vindkraft bedöms inte den föreslagna placeringen som lämplig.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
Kopia skickas för kännedom till Länsstyrelsen i Kalmar.
____________________________
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§ 234

Dnr. Strandskydd 2011-000686
Dnr. BN 2011-000596

Eskilslund 1:4, ang uppförande av byggnad inom strandskyddsområde
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lov inte kan lämnas i efterhand för utförd åtgärd.

att

enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) och enligt 9 kap 5 och 20
§§ plan- och bygglagen (PBL) förelägga xxx, yyy, zzz, aaa, såsom
ägare av fastigheten Eskilslund 1:4 att inom sex månader från lagakraftvunnet beslut ha tagit bort byggnaden från fastigheten.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen meddelade Miljö- och byggnadsförvaltningen (nu Samhällsbyggnadsförvaltningen) 2011-05-25 om att en ny byggnad höll på att uppföras på Eskilslund 1:4. Vid inspektion 2011-06-20 bekräftades detta. För fastigheten gäller strandskydd 300 meter. Strandskyddsdispens har inte sökts
för åtgärden och något bygglov har inte lämnats.
Efter inkommen anmälan till förvaltningen gjordes ett platsbesök 2011-06-20.
Vid besöket höll en hantverkare på att uppföra huset. Tjänstemännen informerade hantverkaren om att det krävdes strandskyddsdispens för byggnationen och att det skulle vara bra om han avvaktade med vidare byggnation.
Hantverkaren ringde då upp fastighetsägarna. xxx:s make, yyy, ringde upp
tjänstemännen strax efter platsbesöket. Tjänstemannen informerade yyy om
att det krävs strandskyddsdispens för byggnationen och rekommenderades
att avbryta bygget. Tjänstemannen fick till svar att eftersom hantverkaren var
kontrakterad gick det inte att avbryta åtgärden.
På begäran från Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom fastighetsägarna
2011-07-11 och 2011-07-19 med yttrande angående uppförd byggnad på Eskilslund 1:4. Till yttrandet bifogades en skalenlig situationsplan med inritad
byggnad samt en ritning över byggnaden. Byggnadens yta utgör ca 60 m².
Enligt yttrandet talade xxx med en tjänsteman på miljö- och byggnadsförvaltningen i juli 2010. Tjänstemannen skulle ha informerat att fastighetsägarna
fick bygga ett hus som var större än en friggebod utan bygglov. Byggnaden
fick dock inte vara större än det befintliga huset och skulle ligga längre bort
från havet och inom 15 meter från den befintliga byggnaden. Enligt yttrande
frågade xxx om den nya byggnaden kunde läggas lite längre bort bakom enbuskarna. Tjänstemannen på förvaltningen hade svarat att det gick bra. Eftersom xxx inte preciserat vad ”lite längre bort” betydde ringde xxx:s make upp
samma tjänsteman den 27 juli och sa att det rörde sig om 60 meter. Efter att
ha undersökt detta på förvaltningen kan vi inte bekräfta att dessa uppgifter
har lämnats.
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En kommunicering skedde med fastighetsägarna 2011-06-23. Förvaltningen
informerade fastighetsägarna vad som krävs vid åtgärder inom strandskyddat
område utifrån miljöbalken och plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade om att lov inte kan lämnas i efterhand för utförd åtgärd.
Ett yttrande inkom 2011-10-07 där fastighetsägarna hävdar tidigare yttranden som inkom 2011-07-11 och 2011-07-19. xxx samt hennes make yyy har
enligt uppgift haft kontakt med förvaltningen två gånger. På frågan från xxx
vid första kontakten om det gick att placera komplementbyggnaden lite längre
bort, fick hon svar att det gick bra. Avståndet preciserades inte. En förfrågan
ställdes även till Länsstyrelsen via ett telefonsamtal. Enligt fastighetsägarna
bekräftade tjänstemannen på Länsstyrelsen att lagstiftningen var sådan att
det inte krävdes något bygglov för ett kompletterande hus utifrån angivna kriterier. Avståndsfrågan diskuterades inte vid tillfället.
yyy ringde efter samtalet med Länsstyrelsen på nytt upp förvaltningen och
fick till svar på sin fråga att huset kunde placeras inom 60 meter från befintlig
byggnad.
Fastighetsägarna påpekar att enligt 3 kap skadeståndslagen ska en myndighet genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning ersätta ren förmögenhetsskada.
Strandskydd
Sedan 2009-07-01 har Borgholms kommun ansvaret för strandskyddsdispenser. Sökanden för dispenser ska vända sig till kommunen om åtgärden inte
sker inom områdesskyddade områden. Länsstyrelsen har en granskande roll
gentemot kommunens handlagda ärenden och agerar därefter.
För fastigheten gäller strandskydd 300 meter enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken (MB). Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller
grävningsarbeten och andra förberedelsearbeten för byggnader utföras enligt
7 kap 15 § MB.
Fastigheten ingår i riksintresse för naturmiljön, kulturmiljön och friluftslivet
samt i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering, Västra Alvaret. Fastigheten ligger på en äldre strandvall med strandgrus och klapper med karaktär
av alvarmark. Den ianspråktagna platsen har förutsättningar att hysa mycket
höga naturvärden och bedöms därför som olämplig att bebygga.
Fastigheten är ca 1,5 ha stor och den uppförda byggnadsytan är på ca 60 m².
Den nya byggnaden är placerad utanför 15 meter från huvudbyggnaden. Den
uppförda byggnadens placering och storlek gör att den inte kan ses som en
komplementbyggnad. Utförd åtgärd på fastigheten faller inte inom kraven enligt miljöbalkens 7 kap 17 § MB.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser, 7 kap 18 c § MB:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-26

sid 25 (27)

Paragrafer

215-235

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Åtgärden är åtalsanmäld, enligt 26 kap 2 § MB.
Bygglov
Utanför sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Man får också uppföra
helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.
Det tillförda får inte dominera över det ursprungliga huset. Utförd åtgärd på
fastigheten faller inte inom kraven enligt 9 kap 6 § plan- och bygglagen
(PBL).
9 kap 6 § PBL, för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §,
inte bygglov för att
1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5
meter, eller
2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet
av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.
En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om
de grannar som berörs medger det. Första och andra styckena gäller inte om
kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov
behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.
Den uppförda byggnaden är placerad på ett sådant avstånd från huvudbyggnaden att den ej kan ses som komplement till befintlig byggnad på fastigheten, och därmed kräver åtgärden bygglov. Enligt 11 kap 5 § PBL ska en tillsynsmyndighet pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har
följt en bestämmelse.
Om en åtgärd som enligt 11 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i
ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom
en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden
(lovföreläggande).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-10-26

sid 26 (27)

Paragrafer

215-235

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att lov inte kan lämnas i efterhand.
Motivering av beslutet
På en sträcka av ca 1,5 km mellan Gudesjövägen i norr till den aktuella fastigheten i söder är bebyggelsen sparsam. Fastigheten ligger på en äldre
strandvall med strandgrus och klapper med karaktär av alvarmark. Den ianspråktagna platsen har förutsättningar att hysa mycket höga naturvärden.
Placeringen av byggnaden innebär olämplig spridning av ny bebyggelse i ett
område med mycket sparsam bebyggelse och höga naturvärden. I praktiken
utgör den uppförda byggnaden en ny tomtplats. Särskilda skäl för åtgärden
saknas.
Vad som sagts vid de aktuella samtalen går inte med säkerhet att fastställa.
Någon skriftligt notering/material finns inte hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsägarna har inte skickat in någon karta eller på annat sätt
styrkt det nya husets placering.
Vid förfrågan hos Länsstyrelsen informerar de endast om vilka undantagsbestämmelser som gäller men kan inte gå in i ett enskilt fall. Ett muntligt besked kan därför inte ges.
Eftersom avståndsfrågan enligt fastighetsägarna inte diskuterades vid Länsstyrelsens samtal är det svårt att hävda lagstiftning, då strandskyddslagstiftningen säger att en komplementbyggnad ska placeras inom 15 meter från
huvudbyggnaden.

Upplysningar
Avgift: 7.190 kronor (10 tim á 719 kr), faktura skickas senare.
Bilagor
Bilaga 1 - situationsplan
Bilaga 2 - ritning på byggnad
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges fastighetsägarna med uppgift om hur man överklagar.
Kopia på beslutet samt bilagor delges Länsstyrelsen i Kalmar.
Kopia på beslutet samt bilagor skickas till fastighetsjurist ccc för kännedom.
____________________________

§ 235

Dnr. 2006-000544

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel inom Borgholms kommun,
förslag till revidering av taxan
Beslut:
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige,
att

anta redovisat förslag till taxa för Borgholms kommuns offentliga
kontroll av livsmedel,

att

enligt den reviderade taxan för kontroll av livsmedel är nya timtaxan
820 kronor fr.o.m. 2012-01-01.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
2006-12-04 beslutade kommunfullmäktige att tillämpa Livsmedelsverkets
vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Livsmedelsverket har nu reviderat vägledningen som
ska tillämpas från och med 2012-01-01. På grund av förändringen krävs det
att taxan för Borgholm kommuns offentliga kontroll av livsmedel revideras.
Förändringen i vägledningen om riskklassificering av livsmedelsanläggningar
och beräkning av kontrolltid innebär:
• Att det blir vissa justeringar i riskmodulen t.ex. hantering av rå fisk
flyttas från högrisk till mellanrisk.
• Att det blir 8 riskklasser istället för 5.
• Att erfarenhetsmodulen förenklas. Erfarenhetsklass D tas bort och kvar
blir A, B och C. Kontrolltiden ökar bara med 50% vid flytt till sämre
erfarenhetsklass.
• Att storleksindelningen förändras. Det skapas en storleksklass till i det
storleksområde där många anläggningar finns placerade.
• Att det tillkommer en informationsmodul för att ge fokuserad kontrolltid
till märkning och spårbarhet.
I taxan för Borgholms kommuns offentliga kontroll av livsmedel förändras
beskrivningen av den årliga kontrollavgiften (förändringarna i kursiv stil i
bilagan).
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, Borgholms kommun.
____________________________
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Kerstin Jerkström
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stefan Olof Lundgren <ekebo07@glocalnet.net>
den 2 november 2011 01:59
Jan M Erici; Kerstin Jerkström
Reservation

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2011-10-26.

Ärende nr. 12, Rällai:i7, del av, Ekerums golfbana "Järnnian", uppdrag och samråd.

RESERVATION
("
Då den fördjupade översiktsplanen Rälla-Stora Rör och Ekerum är överklagad, reserverar jag mig
emot att ovannämnda ärende ej tas bort från ärandelistan.
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St.efan Olof Lundgren, ÖP
Ordinarie ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden.
Alvarsdal, 2011-11-02
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