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§ 236
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Malin Davou slutar till årsskiftet och vi har annons ute för en ny byggnadsingenjör.
- För att kunna leverera bra resultat måste vi kunna behålla personal. För detta behövs bra arbetsmiljö, god personalvård, bra IT-stöd med avancerade
programvaror, goda möjligheter till kompetensutveckling och rättvisa löner.
- Boka 31 januari, kurs Axel Danielsson. En heldag om roller och uppdrag,
beslut – verksamhet, styra och verkställa.
____________________________

§ 237

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

§ 238

Dnr. 2011-000408

Kvartalsrapport, nr 3/2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Kontinuerlig redovisning av resultat avseende öppna ärenden, beslut, överklagande, klagomål, inspektioner/ tillsynsbesök samt övriga kontakter mellan
förvaltningen och olika verksamhetsutövare.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 239

Dnr. 2010-001539

Budgetuppföljning för oktober 2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 240

Dnr. 2011-000403

Budget 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________
§ 241
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________
§ 242
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Dnr. BN 2011-000 334

Legenäs 1:21, planförfrågan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanering, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
En ansökan om planbesked inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 2011-0726. Förfrågan avser ändring av byggnadsplan nr 62 fastställd 1961-05-08.
Man önskar att del av planen ändras från jordbruksändamål till bostadsändamål för att på så sätt tillåta nybyggnad av 3 fritidshus på del av fastigheten
Legenäs 1:21.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger i Legenäs strax söder om Sandvik. Planområdet utgörs av
betesmark och gränsar till ett äldre fritidshusområde i öster. 100 meter väster
om aktuellt område finns stenkusten intill Kalmarsund.
Motivering av beslutet
Mark ska användas för det ändamål som utifrån en allmän synpunkt anses
som mest lämpligt vilket ställer krav på avvägning mellan olika intressen.
För Legenäs har bedömningen gjorts att motstående intressen finns i stor
utsträckning. Med hänvisning till tidigare bedömningar, bl.a. checklistan, det
restriktiva förhållningssättet till nya fritidshusområden samt det strandnära
läget och att planen är av för litet allmänt intresse för att kunna handläggas i
dagsläget.
Den nytta planen ur ett samhällsperspektiv skulle ge väger inte upp arbetsinsatsen som kan komma att krävas. För tillfället har kommunen också andra
ärenden som ska handläggas bl.a. fördjupningar av översiktsplanen och efterkommande detaljplaner i samband med det, alla av högt samhällsvärde. Det
är därför inte inom överskådlig tid möjligt att handlägga planen så som nu är
aktuellt. Dessutom bör en ändring inom Sandviks byggnadsplan omfatta större delar av planen.
Det bör poängteras att ett sådant planarbete inte behöver leda till att en ny
detaljplan överensstämmer med sökandens önskemål. Det vill säga, under
arbetet med en ändring av gällande plan kan det visa sig att avvägningen
mellan olika intressen resulterar i att markanvändningen i det aktuella området bestäms till något annat än vad sökanden efterfrågar (bostadsändamål).
Innan arbetet med Sandviks byggnadsplan kan komma att bli aktuellt behöver planområdet utökas och arbetet inrymmas i förvaltningens långsiktiga arbetsplanering som i nuläget står inför en ny Översiktsplan.
Föreslagen åtgärd kan inte genomföras.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Dnr. P 2009-0009

Halltorp 1:10, del av, Ekerums golfbana, ”Drivern”, tidigare område 1,
granskning/utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna samrådsredogörelsen, samt

att

godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning/
utställning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor och
en 9-hålsbana, lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall
och en spa-anläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att
locka fler besökare från olika länder och skapa möjligheter till en förlängd säsong. För att denna utveckling av anläggningen ska vara möjlig krävs ett större kundunderlag. Detta innebär i sin tur att utbudet av bostäder behöver utökas med fler boendemöjligheter i olika typer av lägenheter och hotell. Kommunen har tagit fram ett planprogram där de övergripande strukturerna för
utvecklingen av Ekerums golfanläggning fastställs. I planprogrammet benämns det nu aktuella området som område 1 och pekas ut för bostäder.
Ett förslag till detaljplan har, efter beslut i Miljö- och byggnadsnämnden, varit
ute på samråd under perioden 11 oktober 2010 – 8 november 2010. Inkomna
synpunkter från remissinstanser och sakägare finns sammanfattade och
kommenterade i en samrådsredogörelse.
Efter diskussion under sammanträdet föreslogs att planbestämmelsen om
byggnadsarea bör kompletteras med bruttoarea.

Motivering av beslutet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra golf- och naturnära bostadsbebyggelse vid Ekerums golfbana. Denna anpassas till närliggande bebyggelse och
känslig natur.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245

Dnr. P 2009-0008

Halltorp 1:10, del av, Ekerums Golfbana, ”Träklubban”, tidigare
område 3, 6, 7, 8 och 15, granskning/utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna samrådsredogörelsen, samt

att

godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar för granskning/
utställning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor och
en 9-hålsbana, lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall
och en spa-anläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att
locka fler besökare från olika länder och skapa möjligheter till en förlängd säsong. För att denna utveckling av anläggningen ska vara möjlig krävs ett större kundunderlag. Detta innebär i sin tur att utbudet av bostäder behöver utökas med fler boendemöjligheter i olika typer av lägenheter och hotell. Kommunen har tagit fram ett planprogram där de övergripande strukturerna för
utvecklingen av Ekerums golfanläggning fastställs. I planprogrammet benämns det nu aktuella området som område 3, 6, 7 & 8 och pekas ut för bostäder. Delområde 15 har tillkommit som en bearbetning av område 1 i detta
program.
Ett förslag till detaljplan har, efter beslut av Miljö- och Byggnadsnämnden, varit ute på samråd under december 2010 – januari 2011. Inkomna synpunkter
från berörda remissinstanser och sakägare finns sammanfattade och kommenterade i en samrådsredogörelse.
Motivering av beslutet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra golf- och naturnära bostadsbebyggelse vid Ekerums golfbana. Denna anpassas till närliggande bebyggelse och
känslig natur.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 246

Dnr. BN 2011-000382

Binnerbäck 1:3, förhandsbesked lokaliseringsprövning för fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återremittera ärendet till förvaltningen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.d. Miljö- och byggnadsförvaltningen) 2011-07-04 och avser förhandsbesked/lokaliseringsprövning av
tre tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, tre yttranden med erinran
har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandena och, genom telefonsamtal till förvaltningen 2011-09-15, vidhåller sin ansökan.
Ägaren till fastigheten Binnerbäck 1:6 har även framfört synpunkter på att
tomtplats nr 1 i stället bör läggas öster om tomtplats nr 3.
Förvaltningen har besökt platsen 2011-09-01 och 2011-10-10.
Tomtplatserna ska ansluta till det allmänna avloppsnätet som är under utbyggnad.
Förvaltningen har gjort ett andra besök på platsen med anledning av den ändrade placering av en tomtplats som framförts av ägaren till Binnerbäck 1:6.
Bedömningen är att en sådan placering öppnar för dubbla rader av tomtplatser på det aktuella skiftet vilket inte är önskvärt. Sökandens förslag utgör en
komplettering till den lilla grupp av befintlig bebyggelse utan att knyta ihop
gruppen med övrig bebyggelse i området.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ansökan skall bifallas.
Yrkanden
Efter uppkommen diskussion gällande lokaliseringen föreslår Inger Sundbom
(S) att en besiktning bör utföras innan beslut och yrkar därför på återremiss.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om det
skall återremitteras och finner nämnden besluta enligt Inger Sundboms yrkande.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 247

Dnr. BN 2011-000623

Byxelkrok 1:1, bygglov för nybyggnad av väderskydd
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återremittera ärendet till förvaltningen för samråd med sökanden.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen (f.d. Miljö- och byggnadsförvaltningen) 2011-10-24 och avser uppförande av ett väderskydd för en
Ölandssnipa.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 271.
Enligt gällande detaljplanen anges hamn och handelsändamål för området
samt att området skall vara tillgängligt för allmän gångtrafik.
Att segelsällskapet vill samla ihop sina saker till ”hemorten” är naturligt och
för att visa upp en för Öland traditionell båttyp är ju en hamn rätta platsen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ansökan skall bifallas.
Arne Sjögren (KD) anser att båten bör få en så central plats som möjligt i
hamnområdet och föreslår därför att man inväntar det detaljplanearbete som
pågår för norra delen av hamnen innan beslut fattas. Alternativt kan ett tillfälligt bygglov övervägas för att inte hindra planarbetet.
_____________________________

§ 248

Dnr. L 2008-000334

Persnäs-Sandvik 1:68, bygglov för uppförande av kontor/förråd
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

ompröva nämndens beslut 2011-05-25 § 129 med anledning av den
ändrade ansökan som inkom 2011-06-09.

att

avslå ansökan om bygglov för uppförande av kontor/förrådsbyggnad,
mur och plank.

att

enligt 10 kap 14, 15 och 18 §§ plan- och bygglagen (PBL) förelägga
xxx och yyy, såsom ägare av fastigheten Persnäs-Sandvik 1:68, att
inom 1 månad från lagakraftvunnet beslut ha tagit bort byggnaden
Utdragsbestyrkande
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från fastigheten vid 100.000 (etthundratusen) kronors vite vardera och
därefter, så länge åtgärden inte utförts med 10.000 kronor vardera per
påbörjad månad.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
2008-07-14 ansökte xxx om bygglov för uppförande av kontor/förrådsbyggnad.
2008-10-29 meddelade Miljö- och Byggnadsnämnden (MBN) bygglov för
uppförande av kontorshus.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som 2009-02-02 upphävde lovet
och återförvisade ärendet till nämnden för ny prövning.
2008-11-19 gjordes muntligt en begäran om ändring av tidigare beviljat lov.
2008-11-21 meddelades sökanden per telefon att ändringsansökan inte kan
behandlas under pågående överprövning, sökanden godkände den muntliga
kommunikationen.
2009-05-20 meddelar Länsrätten i dom att inte ändra Länsstyrelsens beslut.
2010-09-22 meddelar Kammarrätten i dom att avslå överklagandet. Högsta
förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd varvid Kammarrättens
dom vann laga kraft.
2011-03-31 skickades en begäran om yttrande till sökanden. Sökanden
upplystes om att bygglov på den aktuella platsen inte kan meddelas och att
byggnaden därmed måste flyttas samt att ett beslut om flyttning även kan
komma att förenas med vite. Skrivelsen mottogs av sökanden 2011-04-16
enligt inskickat delgivningskvitto.
2011-04-20 besökte fastighetsägarna förvaltningen för att diskutera fortsättningen av ärendet, sökanden skulle snarast redovisa ett nytt läge för byggnaden.
När någon ändrad ansökan inte inkommit till Miljö- och Byggnadsförvaltningen
beslutade MBN 2011-05-25 att avslå ansökan samt att förelägga sökanden att
ta bort byggnaden. Föreläggandet förenades med vite. Beslutet överklagades
av sökanden i den del som avser vitesföreläggandet.
2011-06-09 inkom en ansökan för en byggnad utan vinkel, 2011-08-09
kompletterades ärendet med plan- och fasadritningar. I stället för att vara
7,5 meter bred mot fastigheten Persnäs-Sandvik 1:69 är det nya förslaget
en 4 meter bred byggnad, dock är placeringen samma som tidigare. Ansökan
omfattar även en 120 cm hög mur av ölandssten på tre sidor om fastigheten
samt ett plank kopplat till en ”friggebod” i anslutning till altanen mellan boden
och bostadshuset.
Motivering av beslutet
Det sökanden framför om att det nya förslaget har tagits fram i samråd med
stadsarkitekten stämmer inte då denne i det aktuella mötet avrådde sökanden
att behålla läget utan att istället inrikta sig på möjliga lägen, hela förvaltningJusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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en har tolkat den överprövning av nämndens beslut 2008-10-29 som att det
finns möjlighet att ”utan begränsning av storlek och höjd på gårdshuset placera och utforma byggnaden så att en stor del av den tidigare kvarvarande
utsikten mot sundet från fastigheten Persnäs-Sandvik 1:69 kan bevaras”. Med
den placering som sökanden nu presenterar (både alt 1 och 2) tas i princip
hela den utsikt bort som avses att bevaras. Det finns möjlighet att utnyttja
den byggrätt som finns kvar inom fastigheten, dock måste byggnaden placeras på annat ställe än de två alternativ som sökanden redovisat.
Sökanden har vid placeringen av huvudbyggnaden själv begränsat placeringsalternativen för eventuellt tillkommande gårdshus. I och med att ansökningarna har lämnats in efter hand har inte någon helhetsbedömning kunnat göras i ett tidigt skede och att man därför måste förhålla sig till omgivningen.
Med andra ord så har sökanden själv försatt sig i en situation där möjligheten
att, utan hänsyn till omgivningen, kunna utnyttja byggrätten på fastigheten
efter eget behov begränsats.
Att bevilja lov för plank och stenmur innan ett möjligt läge för kontor/
förrådsbyggnaden har hittats vore att låsa läget ytterligare.
I omprövningen av ärendet kan konstateras att det nya förslaget fortfarande
är en sådan betydande olägenhet enligt 3 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL)
att lov inte kan meddelas.
Åtgärden uppfyller inte kraven i 8 kap 11 § PBL.
Byggnaden är redan uppförd, det innebär även att beslutet kommer att förenas med föreläggande om att ta bort byggnaden förenat med vite.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheten Persnäs-Sandvik 1:68 med uppgift
om hur man överklagar.
Kopia av beslutet skickas till ägarna till fastigheten Persnäs-Sandvik 1:69
för kännedom.
_____
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Fasadritning
Reviderad situationsplan
Ansökan ändring av beviljat
Inkommande skrivelse

2011-08-09
2011-06-09
2011-06-09
2011-06-09

_____________________________

Justerandes sign
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§ 249

Dnr. BN 2011-000385

Kårehamn 2:7, tidsbegränsat bygglov för tillfällig åtgärd: anordnande
av upplag, parkeringsplats och uppställning av 3 st containrar
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag om ca 3.500
m², parkerings-/omlastningsplats på ca 1.500 m² samt uppställning
av 3 st containrar. Bygglovet gäller t.o.m. 2014-12-31.

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.

att

slutsamråd ska genomföras där åtgärden utförts.
Byggherren eller kontrollansvarig kallar till möte med byggnadsinspektör. Därefter lämnas slutbesked och anläggningen får tas i bruk.

Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-07-14 och avser
tidsbegränsat bygglov för anordnande av upplag, parkerings-/omlastningsplats samt uppställning av 3 st containrar.
- Område 1 ligger utanför detaljplan.
- Område 2 ligger delvis utanför detaljplan.
- Område 3 ligger inom detaljplan.
Strandskyddsdispens har meddelats 2011-09-27 för de delar som ligger
utanför detaljplan.
Hans Johannesson är anmäld som kontrollansvarig.
Berörda grannar har hörts och fem yttranden med erinran har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandena och vidhåller sin ansökan.

Justerandes sign
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Berörda grannar hördes åter och fyra svar utan erinringar har inkommit.

Motivering av beslutet
Åtgärderna är ett led i byggandet av Kårehamnsporten och är därför tidsbegränsat under byggtiden. Berörda grannar har haft synpunkter på placeringarna. Syftet med ansökan är att mellanlagra delar som senare skall transporteras ut till byggarbetsplatsen, mycket av materialet kommer att transporteras till platsen via sjövägen. Allt material kan inte komma den vägen så en
plats på land måste finnas, av naturliga skäl bör mellanlagringen ske så nära
hamnen som möjligt för att undvika onödiga transporter. Område 2 kommer
att användas som avlastningsplats då en del material skall transporteras direkt ner till hamnen för vidare omlastning till båt och en del till område 1.
Område 2 behövs då det ibland kan vara omöjligt att komma ner direkt i
hamnen med långtradare.
Att det blir viss påverkan på omgivningen under byggtiden är oundvikligt och
här måste hänsyn tas till den närhet till hamnen som krävs. Byggtiden för
projektet är beräknad till 2 år och efter att byggandet är färdigt behövs en
viss tid för avetablering av området på ca 6 månader.
Om en permanent upplagsplats behövs under drifttiden får den frågan avgöras i en separat ansökan senare. De åtgärder som ligger inom detaljplan är
planenliga.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 33 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
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 2014-12-31.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheterna Kårehamn 2:4, 2:8, 2:11 och 3:45
samt Petgärdeträsk 2:2 som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur
man överklagar.
_____
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Karta
Ansökan bygglov

2011-09-26
2011-07-14

_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Dnr. 2011-000585

Lundegård 2:1 ”Lekladan”, bygglov för uppförande av byggnad
(lekland för barn inomhus)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av byggnad (”leklada”/aktivitetshus)
om ca 936 m² + 285 m² skärmtak (totalt 1221 m²).

att

av byggherren utsedd kontrollansvarig, Dag Hjulberg, 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 startbesked kan lämnas.
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.

att

slutsamråd ska genomföras där åtgärden utförts.
Byggherren eller kontrollansvarig kallar till möte med byggnadsinspektör. Därefter lämnas slutbesked och byggnaden får tas i bruk.

Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-10-04 och avser
uppförande, om ca 936 m² + 285 m² skärmtak (totalt 1221 m²) på Lundegårds camping.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 149.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
• Tomtplatsen är avsedd för parkeringsändamål.
Då endast en del av yta för parkering tas i anspråk av byggnaden, bedöms
åtgärden utgöra en liten avvikelse som kan godkännas.
Åtgärden anses sakna omgivningspåverkan för intilliggande fastigheter varför
inga grannar har ansetts berörda.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fastigheten är ansluten till det allmänna VA-nätet.

Motivering av beslutet
Byggnadens utformning har skett efter dialog mellan sökanden och stadsarkitekt. Byggnaden är relativt väl anpassad och kommer att utgöra ett bra komplement till verksamhetens intilliggande byggnader.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Sökanden informeras om, att eventuella skyltar är bygglovpliktiga.
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga
kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
_____
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Sektionsritning
Planritning
Fasadritning
Situationsplan
Ansökan bygglov

2011-11-18
2011-11-18
2011-11-16
2011-10-06
2011-10-04

____________________________

§ 251

Dnr. BN 2011-000512

Solberga 3:5, bygglov för till- och påbyggnad samt byte av fasadmaterial
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

bevilja bygglov för till- och påbyggnad av garage om 61 m² bruttoarea
samt byte av fasadmaterial.

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.
Utdragsbestyrkande
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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.
att

slutsamråd ska genomföras där åtgärden utförts.
Byggherren eller kontrollansvarig kallar till möte med byggnadsinspektör. Därefter lämnas slutbesked och byggnaden får tas i bruk.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
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 2011-08-22 och avser
till- och påbyggnad av garage med en våning till innehållande bostäder samt
byte av fasadmaterial på del av byggnad som ligger utmed Köpingevägen.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 20:2.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
•

Den totala byggnadsytan är större än gällande detaljplan medger samt
att den tillbyggda byggnaden delvis är placerad på mark som ej får
bebyggas.

Berörda grannar har hörts och ett yttrande med erinran har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.

Motivering av beslutet
Befintlig bebyggelse på fastigheten överskrider den totala byggytan för fastigheten och den tillbyggda byggnaden ligger redan delvis på ”prickmark”. Ny
byggyta är ca 9,5 m² och inte placerad på ”prickmark”. Detaljplanen tillåter
byggnader i två plan så påbyggnaden av garaget med en våning är planenlig.
På fastigheten bedrivs redan idag en uthyrningsverksamhet, dock under en
begränsad del av året.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31b 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Byggstart utan att startbesked föreligger medför byggsanktionsavgift enligt
plan- och byggförordningen 9 kap. 20 § punkt 2. I detta fall 0.5 prisbasbelopp
(21.400 kronor).
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 ägaren till fastigheten Solberga 3:117 som avgivit yttrande i
ärendet med uppgift om hur man överklagar.
_____
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

2011-09-23
2011-09-23
2011-09-23
2011-08-22

_____________________________

§ 252

Dnr. BN 2011-000414

Kolstad 7:71, bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-07-11 och avser
tillbyggnad av fritidshus om 70,6 m2.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 49.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
Byggnadsyta. Enligt gällande detaljplan får byggnad inte överstiga 80 m2.
Total byggrätt är 1/5 av fastigheten.
På fastigheten finns idag ett fritidshus om 83,6 m2 och en carport om 30,2
m2. Fastigheten är totalt 2309 m2. Efter tillbyggnad skulle byggnadsytan för
huvudbyggnaden vara 154,2 m2 vilket innebär en överyta på 93% för byggnad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden har 2011-08-11 kommunicerat förslag till beslut
om avslag. 2011-10-03 var ombud för sökanden på kontoret för att diskutera
vilka möjligheter som fanns för tillbyggnad och för att få titta på gällande detaljplan. Ombudet skulle diskutera ansökan med sökanden och eventuellt
skulle nya ritningar inkomma.
Sökanden har 2011-10-19 inkommit med yttrande där hon ställer sig frågande till att lov getts med överyta till närliggande fastigheter. Inom närområdet
finns ett flertal detaljplaner med olika byggrätt. För dp 49 har ett lov tidigare
beviljats med överyta om 16 m2 (1991, fastighet Solberga 7:65).
Fördjupningsarbete pågår för området Borgholm-Köpingsvik bl.a. för att utreda vilka byggrätter som ska gälla och hur området ska utvecklas. Större avvikelser från gällande detaljplan bör undvikas för att inte förhindra eller försvåra kommande planarbete. Inkommen skrivelse från sökanden föranleder ingen förändring av tidigare ställningstagande, förvaltningens förslag är att ansökan skall avslås.
Yrkanden
Börje Andersson (C), med bifall från Stefan Olof Lundgren (ÖP), ställer sig
positiv till ansökan och yrkar om återremiss till förvaltningen för att, som steg
ett, höra berörda grannar.
Förvaltningens beslutsförslag är att ansökan skall avslås då åtgärden inte
uppfyller kraven enligt 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL).
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
besluta enligt Börje Anderssons yrkande.
____________________________

§ 253

Dnr. BN 2010-000277

Kolstad 16:4, ändring av beviljat bygglov
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om ändring av beviljat lov med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-08-22 och avser
ändring av beviljat lov.
Ändringen avser att godkänna ny placering av byggnad uppförd närmare
grannfastigheten än godkänt av grannen p.g.a. felutförd utstakning av Metria.
Detta innebär att husets nuvarande placering ligger 1.44 meter från tomtgräns mot grannens tidigare medgivna 2 meter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid nytt grannhörande har yttrande inkommit där man framhäver att ”Genom
sin kraftfullt avvikande karaktär smälter inte byggnaden på något sätt in i
omgivningarna, vilket förstärker olägenheten för grannarna. Byggnaden är
uppförd i trendriktig stil, med en hög, vitputsad vägg riktad mot grannfastigheten. Effekten blir att byggnationen ger ett påträngande, nästintill respektlöst intryck…”.
Ägarna till Kolstad 16:2 motsätter sig ett bifall av ändring av beviljat lov.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och erinringar inkom mot placeringen. Sökanden
har tagit del av yttrandet och vidhåller sin ansökan.

Motivering av beslutet
Grannarna medgiver inte ny placering av byggnaden då den kommer att utgöra en väsentlig olägenhet.
Avstånd till tomtgräns 1.44 meter mot gällande 4.5 meter kan inte ses som
en mindre avvikelse. Grannen, Kolstad 16:2, har tidigare medgivit 2 meter
som avstånd till tomtgräns.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 10
kap 5 §, har byggherren ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna
i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen.
Sökanden/byggherren är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla
för projektet följs.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet skickas till ägarna till fastigheten Kolstad 16:2, som avgivit yttrande i ärendet, för kännedom.
_____
Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Reviderad situationsplan
Ansökan ändring av beviljat lov

2011-02-15
2011-08-22

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254

Remissinstans:
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Borgholms Kommun
(Dnr. 2011/271-103 KS)

Dnr. 2011-001420
Folkhälso- och Trygghetsplan 2011-2015, yttrande över förslag
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

tillstyrka förslaget med nedanstående synpunkter.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag till Folkhälso- och
Trygghetsplan 2011-2015 och begär synpunkter senast 2011-12-15.

Yttrande
Folkhälso- och trygghetsrådet har tagit fram ett omfattande och gediget förslag. Nämnden har följande synpunkter:

Justerandes sign

-

Det är positivt att man valt att fokusera på enbart fyra av totalt 11 nationella folkhälsomål.

-

Föreslagna aktiviteter i Aktivitetsplanen bör gås igenom och bedömas utifrån en riskanalys där det bättre framgår om alla dessa aktiviteter kan
genomföras framgångsrikt. Det är bättre att fokusera på färre men viktiga
aktiviteter och se till att dessa lyckas.

-

Aktiviteten ”Barn och ungdomar ska bli hörda och sedda och mötas med
respekt” under Mål 3 med uppföljningen LUPP-uppföljning är en mycket
omfattande aktivitet och bör prioriteras. Övriga aktiviteter inom Mål 3 ser
ut att kunna genomföras som underaktiviteter och inrymmas inom LUPPuppföljningen.

-

Planen borde fokusera mer på vikten av utbyggnad av goda bostäder, arbetsplatser och platser för idrott, kultur och andra engagerande fritidsaktiviteter. Betydelsen av ett stimulerande och bra betalt arbete samt en trivsam bostad har en mycket stor betydelse, inte minst ur trygghetssynpunkt.

-

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar mycket aktivt med att utveckla former och verktyg för medborgardemokrati, inte minst inom planering. Det
är av stor vikt att ungdomar ser möjligheter att ta del och påverka den
kommunala samhällsplaneringen för framtiden.

Utdragsbestyrkande
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-

På sid 3 punkt 2 under Trygghet bör det stå ….,vägar eller annan allmän
plats.

-

Aktivitetsplan Mål 1 bör det förutom att nämnderna ska vara öppna också
stå att ”Våra förtroendevalda bör i högre utsträckning besöka kommunens
skolor genom att tillfällen för detta erbjuds”.

-

Aktivitetsplan Mål 5 bör det under Mål 1 framgå att sådana allmänna platser bör ha tillräcklig belysning, t.ex. gc-vägar, busshållplatser etc.

____________________________

§ 255

Dnr. 2011-001509

Sjöbodar - status inventerade sjöbodar samt policy, information
En redovisning av inventerade sjöbodar görs på nämnden.
Redogörelse för ärendet
Under sommaren 2011 har alla sjöbodar utefter våra kuster inventerats, totalt
950 stycken. Alla dessa har fotograferats, koordinatsats och noteringar har
gjort om sjöbodens yttre och inre status.
Arbetet har utfört i samarbete med Borgholm Energi AB som tecknar arrendeoch hyreskontrakt för sjöbodar på kommunal mark.
Sjöbodspolicyn syftar till att:
- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv.
- allmänhetens tillträde till stränderna inte hindras samt att växt- och
djurlivets livsvillkor värnas.
- ge riktlinjer för handläggning av plan-, bygglovs-, tillsyns- och fastighetsbildningsärenden avseende sjöbodar samt för upplåtelse av kommunal
mark och byggnader för sjöbods- och förrådsändamål.
Sjöbodarnas användning har ändrats genom åren från att vara utpräglade
redskapsförråd för fiskeändamål till att mer användas för andra fritidsändamål. En del sjöbodar är ombyggda och inredda till fritidshus.
Inventeringen visar dock att dessa inredda bodar ännu inte är så många, det
stora flertalet bodar används fortfarande som förråd. Det är dock inte ovanligt
att den som äger sjöboden har en annan åsikt om vad sjöboden får användas
till än vad kommunen har. Det är viktigt att alla inom kommunen har samma
uppfattning och hanterar sjöbodsfrågorna på ett likartat sätt.
Kommunen har många markupplåtelseavtal av varierande karaktär. Dessa
ska också ses över och förtydligas. Sjöbodpolicyn ska fungera som riktlinjer
för olika arrendeavtal.
____________________________

Justerandes sign
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§ 256

Dnr. 2011-001510

Timtaxa 2012 enligt miljöbalken och kontroll av receptfria läkemedel
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

höja timtaxan till 738 kronor för 2012 enligt taxa miljöbalken och
taxan för kontroll av vissa receptfria läkemedel.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Inför varje år ska aktuella taxor ses over. Nämnden får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex räknat från den 1 oktober året före avgiftsåret.
Nämndens beslut gäller två av fyra taxor, nämligen:
• Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
• Kontroll över detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
Plan- och byggtaxan berörs inte då timavgift beräknas utifrån aktuella löner.
Taxan enligt livsmedelslagen har nyligen gjorts om och berörs inte heller i
detta beslut.
Motivering av beslutet
Konsumentprisindex har ökat med 2,6 % mellan oktober 2010 jämfört med
oktober 2011 vilket innebär att den nya timtaxan ökar från 719 kr till 738 kr.
____________________________

§ 257

Dnr. 2008-000040

Tillsynsplan Miljöbalken och Livsmedelslagen, uppföljning av planen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna rapporten.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
För varje verksamhetsår ska en tillsynsplan upprättas. Trots att Borgholm är
en relativt liten kommun finns det många tillsynsobjekt, totalt 1092 för 2011.

Justerandes sign
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Motivering av beslutet
Genom resursförstärkning och realistisk planering kommer tillsynsplanen för
första gången att genomföras, d.v.s. de objekt som betalar årlig tillsyns- eller
kontrollavgift har också fått tillsynsbesök enligt miljöbalken eller kontrollbesök
enligt livsmedelslagen.
____________________________

§ 258
Sammanträdesdagar 2012, information
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
samt besiktningsdagar för år 2012 (januarinämnden är redan fastställd).
Nämnder och arbetsutskott är förlagda till onsdagar och besiktningsresor
på måndagar.
Fastställande av dagarna tas på nästa nämnd den 25 januari 2012.
____________________________

§ 259
Infovisaren, information
Vid dagens nämnd informerades om det fortsatta arbetet med Infovisaren
och dess olika möjligheter.
____________________________

Justerandes sign
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