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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Plats och tid

Stadshuset Borgholm, kl 09.00-16.45

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm
Jenny Sunnman, § 1-18, 23
Sven-Ingvar Nilsson
Willy Kuppe
Inger Sundbom
Björn Engström
Stefan Olof Lundgren
Arne Sjögren
Claes Horn af Rantzien, § 1-18

(M)
(C)
(S)
(C) kl 09.00-16.05
(C)
(S)
(S)
(M)
(ÖP)
(KD)
(MP) kl 09.00-16.00

Eddie Forsman, ej tjg ersättare

(M)

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Kerstin Jerkström, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Sebastian Löfgren, byggnadsinspektör
Margareth Brynielsson, assistent
§ 4-5
Ida Dessin, planarkitekt
§ 8-9
Åsa Bejemar, planarkitekt
§ 10
Hanna Olin-Nordenmarker, planarkitekt § 11
Emil Berger, planarkitekt
§ 12
Maria Pettersson, miljöstrateg
§ 10-12
Veronica Apell, miljöinspektör
§ 17, 23
Mia Hedman, miljöinspektör
§ 24
Linda Kjellin, ekonom

§5

Utses att justera

Mats Karlsson med Sven-Ingvar Nilsson som ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 30 januari kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Jerkström
Ordförande

Jan Erici
Justerande

Mats Karlsson

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN

2012 - 01 - 30 -- 2012 - 02 - 21

SIGN. KJ.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-25

sid 2 (27)

Paragrafer

1-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§1
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§2
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
-

vi har anställt Eva Nahlman som ny bygglovshandläggare fr.o.m. 20 april.

-

Vi håller på med lönerevision och ser det som väsentligt att personalavdelningen på allvar ser till nämndens behov av att kunna attrahera och
behålla kunniga och kompetenta handläggare. Vi har på kort tid förlorat
flera medarbetare som fått 4-5000 kr mer i lön på ny arbetsplats. Våra
grupper, bygg, plan och miljö ligger lågt i jämförelse med övriga kommuner i länet. Personalavdelningen som ex ligger däremot betydligt över genomsnittet för andra kommuner.

-

Förvaltningen har ett preliminärt förslag till verksamhetsplan som kommer
upp på nästa nämnd, dels en övergripande strategisk verksamhetsplan
2012-2014 och dels en verksamhetsplan 2012.

-

Svea Hovrätt har beviljat prövningstillstånd till naturvårdsverket avseende
natura 2000 i Ekerums ekmiljöer. Denna juridiska prövning innebär ökade
kostnader för Borgholms kommun.

-

Tisdag 31 januari - heldagskurs "Hur fungerar styrningen av den kommunala verksamheten i Borgholms kommun? Vad gäller i teori och praktik?".
Målgrupp: ordinarie ledamöter i nämnder och styrelse, förvaltningschefer,
revisorer samt sekreterare i fullmäktige, nämnder och styrelse.
Kursledare: Konsult Axel Danielsson.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§3

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

§4

Dnr. 2011-000408

Kvartalsrapport, nr 4/2011
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.
Antalet ärenden har fortsatt att öka och var år 2011 2318 jämfört med 1993
för 2010, en ökning med 16%. Antalet tillsynsbesök/kontroller hos företag
m.m. var 906 jämfört med 729 2010, en ökning med 24%.
____________________________

§5

Dnr. 2010-001539

Budgetuppföljning för december 2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§6
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§7
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

§8

Dnr. P 2009-0010

Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1, detaljplan
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

efter genomförda redaktionella ändringar enligt dagens diskussion,
föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan samt tillhörande handlingar.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2009-09-30 att upprätta ett
förslag till detaljplan för del av Byxelkrok 1:1. Planområdet ligger i norra
delen av Byxelkroks hamn alldeles norr om sjöbodarna, planområdet har en
areal på ca 6800 m2.
Gällande planer
I planområdet gäller detaljplan nr 271, fastställd 1997-08-25. Området är
utpekat för handelsverksamhet, dock med prickmark. Parkering är ej tillåten
på platsen. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Syfte med detaljplanen
Syftet är att detaljplanelägga mark för ett rökeri och området runt omkring
detta, inom fastigheten Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1. Det finns ett önskemål att bygga upp ett nytt rökeri i Byxelkroks hamn. Platsen där det förra
rökeriet låg har bebyggts för annan verksamhet. Kommunen ser positivt på
att återinföra ett rökeri i Byxelkroks hamn.
Parkeringsplatserna räcker inte till i Byxelkroks hamn under sommaren. Ett
stycke naturområde nära landsvägen har provisoriskt nyttjats för parkering.
Detaljplanen ska även se till att denna användning blir tillåten.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats. Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
Vid dagens genomgång av ärendet framkommer några redaktionella ändringar i texten till det presenterade förslaget som bör åtgärdas.
Yrkanden
Efter uppkommen diskussion gällande lokalisering av rökeriet föreslår Arne
Sjögren (KD) att en "rundabordsdiskussion" med boende i Byxelkrok bör
genomföras innan beslut, och yrkar därför på återremiss av ärendet till förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå Kommunfullmäktige att anta
liggande förslag till detaljplan samt tillhörande handlingar.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om det
skall återremitteras och finner nämnden besluta enligt förvaltningens förslag.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
återremiss.
____________________________

§9

Dnr. P 2008-0003

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

Justerandes sign

med ändring i Planbestämmelserna i enlighet med voteringen och efter
genomförda redaktionella ändringar i Planbeskrivningen enligt dagens
diskussion, föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplan samt tillhörande handlingar.
Utdragsbestyrkande
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att

föreslå Kommunfullmäktige att kvarteret inom detaljplan får namnet
Triangeln.

________________________________________
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.
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.
Vid dagens genomgång av ärendet framkommer några redaktionella ändringar i texten till det presenterade förslaget som bör åtgärdas.
Yrkanden
Arne Sjögren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att föreslå
Kommunfullmäktige att anta detaljplan samt tillhörande handlingar och att
kvarteret inom detaljplan får namnet Triangeln.
Inger Sundbom (S), med bifall från Birger Palm (S) och Sven-Ingvar Nilsson
(C), anser att man bör revidera Planbestämmelserna på Plankartan så att
Kvartersmark enbart ska gälla Handel/Partihandel, och därmed förhindra att
typ olika kedjor från dagligvaruhandeln etableras på platsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Arne Sjögrens förslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder Arne Sjögrens yrkande röstar JA.
Den som biträder Inger Sundboms yrkande röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)

NEJ
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
3

*
8

Med rösterna 3 JA och 8 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
Inger Sundboms yrkande.
Göran Borgö informerar om att det troligen inte är möjligt att begränsa
användningen av handelsområdet så som beslutet blev. Förvaltningen
undersöker frågan och återkommer med besked.
____________________________

§ 10

Dnr. P 2010-000094

Solbergatäkten 1:1 m.fl. fastigheter, Köpingbaden, detaljplan,
utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till detaljplan, tillhörande behovsbedömning och
samrådsredogörelse för utställning/granskning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planändring inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-0618. Miljö- och byggnadsnämnden beviljande ansökan om planändring för Solbergatäkten 1:1 2010-08-18 § 204. Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2011-06-29 § 145 att godkänna detaljplaneförslaget för samråd. Detaljplanen
var ute på samråd 11 juli 2011 t o m den 19 augusti 2011. Inkomna synpunkter från berörda remissinstanser och sakägare liksom de viktigaste ändringarna av förslaget finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats och godkändes
för samråd 2011-06-29 § 145. Behovsbedömningen har kompletterats inför
utställningen, kompletteringarna har inte inneburit några förändringar i den
samlade bedömningen. Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte
upprättas.
Motivering av beslutet
Syftet med detaljplanen är att Köpingbaden ska kunna utvecklas till en turistanläggning med verksamhet året runt. Detaljplanen möjliggör en tillväxt som
innebär helårsrestaurang, hotell, badanläggning och stugor för uthyrning.
Planförslaget har nu vidareutvecklats utifrån de synpunkter som inkom vid
samråd.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 11

Dnr. BN 2011-000562

Lofta 3:2, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanearbete, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom till förvaltningen 2011-09-21. Förfrågan gäller
ny detaljplan som ska ersätta del av byggnadsplan nr 58.
Sökande avser att stycka av mark för 16 tomter för fritidshus.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger längs västra kustvägen i Lofta, 2.5 kilometer norr om
Djupvik. Området avgränsas i väster av kustvägen, i öster av befintligt mindre sommarstugeområde där en del stugor är ombyggda till permanentboende,
i söder av Lofta stenbrott och i norr av alvarsmark. Idag består området av
igenväxt alvarsmark och en del öppen alvarsmark.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motivering av beslutet
Alla föreslagna tomter ligger inom 300 meter och utanför 100 meter från kusten. Strandskyddet är 300 meter i området. Föreslagen förändring bedöms av
förvaltningen inte uppfylla någon av de särskilda skälen för upphävande av
strandskyddet, ansökan bör därför avslås.
Området är idag en öppen kuststräcka längs den gamla kustvägen utan några
större tätbebyggda sträckor. En exploatering längs kuststräckan kan påverka
upplevelsen av den gamla kustvägen och landskapsbilden negativt.
Området ligger inom kulturmiljövårdsplan för kustvägen mellan Byrum och
Äleklinta. Ett antal fasta fornlämningar finns i och omkring området i form av
stensättningar och en grav.
Delar av området ligger inom hög skyddsnivå från kust på 300 meter för VA.
Dräneringsmönster, avrinning och infiltrationsförhållanden kan påverkas
negativt vid byggnation då området ligger inom ett delavrinningsområde.
Inom området finns ett mindre område alvarmark.
Taggkörvel, starkt hotad art enligt rödlistan 2010 finns inom området.
Alunskiffer i sönderbruten kalkstensberggrund vid landborgskanten innebär en
risk för förhöjda halter av radon inom området.
Vägar till/från området är idag högt belastade och en ytterligare ökning av
trafiken kan innebära en ökad olycksrisk.
Vid planläggning enligt förslag tas mark i anspråk som enligt gällande plan är
utlagd som allmän plats – park.
Det föreslagna planområdet har ett §113 BL-förordnande knutet till sig, Länsstyrelsen 1960-03-26. Förordnandet gäller numera som ett förordnande enligt
6 kap 5§ plan och bygglagen (PBL), (SFS 2010:900).
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB) användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2§ PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.

Avgift
Faktura skickas senare.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-25

sid 10 (27)

Paragrafer

1-24

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 12

Dnr. P 2010-0001

Rälla 1:17, del av, Ekerums golfbana, ”Järnnian” – tidigare område
12 och 13. Samråd för golfnära bostäder
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter genomförd votering,
att

godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar samt behovsbedömning för samråd.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett planprogram, Dnr P2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljö- och
Byggnadsnämnden (nuv Samhällsbyggnadsnämnden) §257, 2008-05-21.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av Samhällsbyggnadsnämnden §227,
2011-10-30.
Bakgrund och förutsättningar
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga ca 45 golfnära lägenheter
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 exploateringen kommer att anpassas till och tillfredsställa det rörliga friluftslivets behov och även
öka tillgängligheten för allmänheten till området.
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.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna detaljplanen med tillhörande
handlingar samt behovsbedömning för samråd.
Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar att föreliggande beslutsförslag ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Claes Horn af Rantziens yrkande röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)

NEJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
9

*
2

Med rösterna 9 JA och 2 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen.
Claes Horn af Rantzien (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
Ej inkommit vid justeringstillfället./KJ

____________________________

§ 13

Dnr. BN 2011-000367

Runsberga 3:7, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus enligt
motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-06-23 och avser förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på en fastighet som bildades
1968-11-21.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig, fyra yttranden med erinran
har inkommit.
Ägarna till fastigheten Nedra Bägby 6:3 (2 st) framför att man är rädd att en
ny avloppsanläggning kan påverka deras vattenbrunn samt att stenmuren
mot väster inte får skadas.
Ägarna till fastigheten Runsberga 3:6 (2 st) framför att marken skall användas till bete och att en avloppsanläggning kan påverka en brunn för djuren
samt att infart till Runsberga 3:7 ser konstig ut.
Sökanden har tagit del av yttrandena och vidhåller sin ansökan genom telefonsamtal till förvaltningen 2011-08-15.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2011-11-07
och var negativ till åtgärden p.g.a. att infarten till fastigheten ser väldigt smal
ut samt att det blir dubbla rader med fastigheten utmed vägarna.
1968 då fastigheten bildades fanns inte fastigheten Runsberga 4:9 utan den
tillkom först 1979-05-03.
Vid genomgång av den förrättning där Runsberga 4:9 bildades så framkommer att den östra gränsen inte sammanfaller med stenmuren som verkar troligt när man är på plats, utan i stället några meter väster om stenmuren. Fastigheten Runsberga 3:7 har möjlighet till en väl framkomlig väg.
2011-06-09 beviljades positivt förhandsbesked för en enskild avloppsanläggning.
Motivering av beslutet
Det är en fastighet bildad för bostadsändamål och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i översiktsplanen. Väg och avloppsfrågan
är utredda med positiva svar.
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2,4,5
§§, samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses
uppfyllda.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Justerandes sign
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Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheterna Nedra Bägby 6:3 och Runsberga
3:6 som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
_______
Handlingar som ligger till grund för beslut
Utlåtande
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2011-06-23
2011-06-23
2011-06-23

____________________________

§ 14

Dnr. BN 2011-000525

Stenninge 2:44, 3:31 och 3:32, förhandsbesked för uppförande av
bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av bostadshus
med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-26, avser
förhandsbesked för uppförande av bostadshus på fastigheterna Stenninge
2:44, 3:31 och 3:32.
Sökanden har lämnat in en ansökan för vardera fastighet, men förutsättningarna är identiska för de tre fastigheterna så därför väljer nämnden att ta ett
gemensamt beslut för alla tre.
Stenninge 2:44 bildades 1955-09-30 för industriändamål.
Stenninge 3:32 bildades 1954-11-12 för industriändamål.
Stenninge 3:31 bildades 1954-10-22 för industriändamål och stenbrott.
Fastigheterna omfattas delvis av detaljplan.
För de delar som omfattas av detaljplan gäller för:
Stenninge 2:44 - Allmän plats huvudsakligen gata (dpl nr 62).
Stenninge 3:32 - Allmän plats, gata samt kvartersmark allmänt ändamål
(dpl nr 62).
Stenninge 3:31 - Naturområde och lokalgata (dpl nr 287).
Hela det sökta området omfattas av riksintresse för kulturmiljö samt delvis av
rörligt friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB).
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Området omfattas delvis av områdesskydd enligt 7 kap MB, ”strandskydd”.
Länsstyrelsen har med stöd av 15 § Naturvårdslagen 1975-07-01 Dnr 11.12322-75 beslutat om utökat strandskydd till 300 meter som tillkommit för att
trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv samt att platsen
även omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Enligt ÖP 02 skall ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom
eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där
det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan, som eventuellt föregås
av fördjupad översiktsplan. Utanför dessa områden kan frågan om bygglov eller förhandsbesked oftast avgöras utan detaljplan.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 2 § skall kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för:
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver
ske i ett sammanhang, och
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 7 §, och
b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller
om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt platsen 2011-09-01.

Motivering av beslutet
Den mark som enligt gällande detaljplan kan bebyggas ligger huvudsakligen
på Stenninge 3:32 och är för allmänt ändamål. Det är en äldre beteckning
som inte längre används, men när planen tillkom så var platsen tänkt för
verksamheter med antingen stat, kommun eller landsting som huvudman.
Åtgärden förläggs inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse och skall därför prövas genom detaljplan.
Åtgärden uppfyller därmed inte kraven i 4 kap 2 § PBL.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
_______
Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2011-08-29
2011-08-26

_____________________________

§ 15

Dnr. BN 2010-000157

Kvarnstad 3:25, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter genomförd votering,
att

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

Förhandsbeskedet gäller med följande villkor:
* Byggnader skall placeras inom tomtplatsens södra halva.
* Byggnader skall utformas som ”smala och låga” byggnader med
max byggnadshöjd 3,4 meter, 23 graders takvinkel och huvudbyggnad med gavel mot Kvarnstad 3:19.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Första ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-07-27, en
reviderad ansökan inkom 2011-08-04 och avser förhandsbesked för uppförande av två fritidshus.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Hela det sökta området omfattas av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken (MB). Området ingår i Östra Ölands strandängar (N66) och har i
länsstyrelsens naturvårdsinventering högsta naturvärden, klass 1.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn
till de natur- och kulturvärden som finns här. Turismen och friluftslivets,
främst det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i planoch bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3:e och 4:e
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kapitel. För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya
tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant
sätt att den ansluter till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda
såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
I omedelbar anslutning till platsen finns fornlämningar.
Ursprungligen avsåg ansökan fyra hus. Tre sydost om Kvarnstad 3:19 och en
sydost om Kvarnstad 3:18. Platsen vid Kvarnstad 3:18 omfattas av områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken, ”strandskydd”. Länsstyrelsen har med stöd av
15 § Naturvårdslagen 1975-07-01 Dnr 11.123-22-75 beslutat om utökat
strandskydd till 300 meter som tillkommit för att trygga allmänhetens tillgång
till platser för bad och friluftsliv samt att platsen även omfattas av riksintresse
för det rörliga friluftslivet.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2010-0901 och är negativ till åtgärden.
Tomtplatserna anknyter visserligen åt väster till befintliga tomtplatser men
förslaget innebär att de nya tomtplatserna sträcker sig in och emot ett i övrigt
obebyggt område.
Med anledning av detta skickades 2011-07-05 en begäran om yttrande till
sökanden att nämnden hade för avsikt att avslå ansökan.
2011-08-04 inkom ett yttrande från sökanden där ansökan ändras till att
endast gälla två hus sydost om Kvarnstad 3:19.
Berörda grannar har därefter hörts och negativa yttranden från ägarna till
Kvarnstad 3:19 har inkommit. Fastighetsägarna menar att havsutsikten försvinner samt att fastigheten minskar i värde. Två stycken foton inkomna
2011-11-08 visar dagens havsutsikt.
Sökanden har tagit del av yttrandena men vidhåller sin ansökan.
Positivt förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har beviljats 2011-1028.
Enligt förslaget skall väg till de nya tomtplatserna dras över ett fornlämningsområde. 2011-11-04 lämnade länsstyrelsen tillstånd till att göra ingrepp inom
området.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2
kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3:e och 4:e kapitel. För att undvika
olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter
till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda
områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerJusterandes sign
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na i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Motivering av beslutet
Den havsutsikt som finns från Kvarnstad 3:19 håller på att växa igen, inom
en snar framtid kommer man bara att se vegetation mot öster.
Om tillkommande byggnader placeras lämpligt betyder nya tomtplatser att
marken öster om Kvarnstad 3:19 kommer att hållas öppen och på det sättet
bevara och kanske till och med öka havsutsikten för fastigheten.
Åtgärden bedöms därför utgöra en komplettering till befintlig bebyggelse.
Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen.
Kraven enligt PBL 2 kap 1,2 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i
MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut, med bifall från Sven-Ingvar Nilsson (C) och
Arne Sjögren (KD), är att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av
två fritidshus.
Birger Palm (S) anser att man ej ska bevilja ytterligare tomtplatser i området
och yrkar därför att föreliggande beslutsförslag ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.
Votering begäres
Följande voteringsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Birger Palms yrkande röstar NEJ.
Voteringen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)

NEJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6

*
5

Med rösterna 6 JA och 5 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen.
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Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara
uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade
på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheten Kvarnstad 3:19 som avgivit yttrande
i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
_______
Handlingar som ligger till grund för beslut
Inkommande skrivelse
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2011-08-04
2010-07-27
2010-07-27

_____________________________

§ 16

Dnr. BN 2011-000348

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

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

________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.
Ärendet behandlades vid nämndens möte 2010-10-26 där nämnden, efter
votering, återremitterade ärendet till förvaltningen för att inhämta grannarnas
åsikter.
Grannar har hörts om föreslagen nylokalisering och 5 negativa yttranden har
inkommit. I dessa yttranden har man velat behålla det ”ogenerade läget. Man
vill att nybyggnation ska gå i samma still som övriga byn och inte vara arkitekters lekplats, samt oro för att tänkt etablering ska äventyra befintlig brunn
och infiltrerings funktion.”
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan om förhandsbesked ska avslås
bl.a. med följande motiveringar:
- Socialstyrelsen har rekommenderat ett minsta avstånd om 200 meter från
djurstallar för lokalisering av nya bostäder. I det här fallet ligger brukningscentra ca 100 meter från tänkt lokalisering och klarar således inte Socialstyrelsens rekommendation.
- 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 förvaltningen.
- Den sökta åtgärden strider mot bestämmelserna i 2 kap plan- och bygglagen (PBL).
Mats Karlsson (C), med bifall från Jenny Sunnman (C), ställer sig fortfarande
positiv till ansökan och yrkar bifall till att bevilja sökt förhandsbesked.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Mats Karlssons yrkande.

Motivering av beslutet
Enligt 9 kap 31 § PBL skall ansökningar om bygglov och förhandsbesked för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om åtgärden
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1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18
§§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2011:335).
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2-5 §§ 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.
Kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3
och 4 kap anses uppfyllda.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges berörda grannar med uppgift om hur man överklagar.
_______
Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2011-06-10
2011-06-10

____________________________
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§ 17

Dnr. 2011-001509

Sjöbodspolicy, information
Redogörelse för ärendet
Under sommaren 2011 har alla sjöbodar kring våra kuster besökts och
inventerats. I samarbete med BEAB har en projektplan med följande mål
tagits fram:
att inventera befintliga sjöbodar och sjöbodsplaner
- att ta fram en ny policy och riktlinjer för sjöbodar
- att ta fram nya riktlinjer för sjöbodarrenden för sjöbodar som står på
kommunal mark
- att se över taxor och avgifter för sjöbodar
- att åtgärda användningen av de sjöbodar som bryter mot riktlinjer
och regelverk.
Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. En sjöbod är ett redskapsförråd, men också en plats för att uppleva det öländska landskapet.
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.
Policyn ska revideras i enlighet med framkomna synpunkter och förslag vid
dagens diskussion, och ärendet återupptas på kommande nämnd för beslut.
____________________________

§ 18

Dnr. BN 2011-000041

Horn 1:147, kallelse till syn på stället
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

som representant från nämnden utse Arne Sjögren.
Från förvaltningen kommer stadsarkitekt Leo. Eriksson och byggnadsinspektör Ulf Grandin att närvara.

______________________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
I skrivelse daterad 2012-01-16 från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, kallas nämnden till syn på stället.
Plats: Fastigheten Horn 1:147 i Borgholms kommun
Tid: Tisdag den 14 februari 2012 kl 14.00.
Bakgrund
Dåvarande Miljö- och byggnadsnämnden (numera Samhällsbyggnadsnämnden, SBN) beslutade 2011-05-25 § 130 att bevilja bygglov för uppförande av
fritidshus om 141 m2 på fastigheten Horn 1:147.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2011-10-18 avslår överklagandet.
Länsstyrelsens beslut är nu överklagat till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som i skrivelse 2012-01-16 kallar SBN till syn på stället.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Christina Gustavsson, Box 81, 351 03 VÄXJÖ för kännedom. (Mål 4381-11)

________________________

§ 19

Dnr. 2010-000004

Persnäs 10:1, yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
angående överklagat beslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna nedanstående yttrande som svar på det som yrkas i målet.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
I föreläggande 2012-01-05 från Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,
föreläggs Miljö- och byggnadsnämnden (nuv Samhällsbyggnadsnämnden) att
skriftligen svara på överklagandet senast 2012-01-26. Begäran om förlängd
svarstid till 2012-02-02 medgavs vid förfrågan den 17 januari. Av svaret ska
framgå om nämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i målet.
Sökanden har överklagat Länsstyrelsens beslut 2011-12-07, dnr 505-4270,
angående föreläggande om försiktighetsmått för verksamhet på fastigheten
Persnäs 10:1.

YTTRANDE
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig att antalet djurenheter på
Persnäs 10:1 (gårdscentrum) med produktionsplatsnummer SE 32055 skulle
uppgå till mer än 400 djurenheter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Se bilaga 1, utdrag av sidan 2 i vår blankett för anmälan enligt Miljöbalken,
där beräkningen visar på 384,8 djurenheter, samt
bilaga 2, utdrag från Jordbruksverkets hemsida angående beräkning av
djurenheter.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig att den utökade verksamheten
skulle medföra betydande miljöpåverkan eftersom Persnäs 10:1 förfogar
över tillräcklig betesareal för djuren och spridningsareal för gödsel för en
besättning av den storlek som angetts i anmälan enligt miljöbalken den
8 juli 2010. På gården bedrivs idag mjölkproduktion med 62 kor och 146
kalvar och ungdjur i de gamla stallarna av vilket det närmaste ligger
endast 11 meter från klagandes fastighetsgräns och den nya ladugården
kommer att ligga på drygt 100 meter ifrån.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig att bullernivåerna inte är preciserade. Under rubriken ”Tillämpade bestämmelser och specifik lagstiftning
som berör/kan beröra verksamheten” finns de nivåer angivna för externt industribuller som gäller idag.
Samhällsbyggnadsnämnden medger att nämndens föreläggande om försiktighetsmått innehåller många standardformuleringar och att de individuella
villkoren endast utgör mindre modifikationer, men det beror sannolikt på att
de olika mjölkproducerande lantbruken inte skiljer sig åt i sådan grad att villkoren kan skrivas på så olika sätt med hänsyn till den lagstiftning som gäller
för företagen.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig påståendet att det i allt väsentligt i föreläggandet om försiktighetsmått av den 29 juni 2011 finns ordet
”bör”. Ordet finns bara med i punkten 8 och punkt 15.
I punkt 8 står det bör eftersom flytgödselns spridningsteknik inte finns reglerad i lagstiftning ännu och i efterföljande punkt (9) står begränsningar för om
spridning sker genom annan teknik som t.ex. bredspridningsteknik.
Se bilaga 3, föreläggande om försiktighetsmått.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig påståendet att betestrycket
skulle bli för hårt. Nämnden påpekar att på företaget finns 281 ha betesmark
och 237,8 ha åker. På största delen av dessa 281 ha vistas samtliga betande
ungdjur samt drygt 50 sinlagda mjölkkor. På de minst 11 ha som skall
finnas tillgängligt i anslutning till den nya ladugården vistas enbart de
knappt 260 mjölkande korna, den betesarealen är delvis åkermark.
I en modern mjölkproduktion som en robotladugård har korna tillgång till
full vinterfoderstat i stallet året om. Under betessäsongen har de mjölkande
korna fri tillgång till stall och bete under hela dygnet, betet kan då betraktas
som rastbetning och sker vanligen under ca 6 timmar per ko och dygn.
Därför beräknas att det kan gå 24 kor per ha bete (4 st 6 timmarsperioder
per 6 kor) det ger ett krav på minst 11 ha i detta fallet. Om växttäcket blir
för avbetat och underskrider 80 % täckning räknat på hela betesarealen
får lantbrukaren utöka kornas tillgång till betesmark. I direkt anslutning
till befintligt bete för mjölkkorna finns på Persnäs ytterligare mark att tillgå
som t.ex. efterbete på vall som tidigare skördats.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig påståendet att bullerstörningar
och olycksrisker skulle öka i och med utökningen av mjölkproduktionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Externa transporter som foder- och mjölktransporter kommer att vara lika
frekvent som idag och transporterna kommer att ske mellan de två gamla
ladugårdarna och inte ”kloss emot” de klagandes fastighetsgräns. Stallet
ventileras genom öppen nock och självdrag.
Se bilaga 4.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig påståendet att uppförandet av
ett nytt djurstall är i strid med miljöbalken och att lantbrukaren, länsstyrelsen
och kommunen inte beaktat smittskyddsaspekterna. Den nya byggnaden för
mjölkkor är placerad på ett avstånd från stallar för kalvar och ungdjur just
med tanke på smittskydd och smittspridning.
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig påståendet att kommunen inte
tagit hänsyn till kanal och andra vattendrag i området. Varje mjölkproducent
med sunt bondförnuft stängslar av kanaler och diken för att avhålla djuren
från att dricka vatten i dessa då det innebär risk för djurens hälsa i form av
juver- och klövspaltsinflammationer m.m. som resulterar i en sämre mjölkproduktion och mjölkkvalitet och därmed ekonomiska avdrag och djurlidande.
Lantbrukaren har muntligen redovisat att stängsel kommer att sättas upp
längs kanal och diken i betesmarken.
Angående övergödningen så är betesarealen beräknad efter hur mycket gödsel som ytan kommer att tillföras årligen genom de betande djuren, mängden
kväve på 170 kg och fosfor på 22 kg per ha kommer inte att överskridas.
Kanalen går en kortare sträcka genom norra delen av kornas betesmark
längst bort ifrån ladugården vilket innebär att den mesta gödseln hamnar
närmare ladugården. Med stängsling kommer kanalen snarare att få ta emot
mindre mängder gödsel från sin omedelbara närhet än om marken brukas
som vall eller åker med gödsling och sprutning ända ut i kanterna. Kanalen
avvattnar för övrigt ett större område med flera andra djurhållande lantbruk,
vägar och bostäder väster och norr om gården, så lantbruket i fråga kan inte
ensamt bära skuld för de föroreningar som är uppmätta där idag.
_____
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att. Lena
Bergkvist, Box 81, 351 03 Växjö.
Beslutet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-02-02.
(Mål nr M 37-12)
____________________________

§ 20

Avsändare:
Revisorerna, Borgholms kommun

Dnr. 2011-001559
Granskning av ansvarsutövande och intern kontroll
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

lämna nedanstående yttrande.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Borgholms kommun har gett PwC i uppdrag att granska ansvarutövande och
intern kontroll i kommunen inom den av revisorerna beslutade revisionsplanen. PwC har lämnat en rapport med iakttagelser och bedömningar.

Yttrande
Pwc konstaterar att ansvarsuppdelningen av olika ärenden mellan nämnden
och med kommunstyrelsens arbetsutskott måste tydliggöras så att inte
samma ärende behandlas och registreras dubbelt. Ett förslag till nytt
reglemente kommer tas att fram som bör kunna lösa dessa problem.
För övrigt anser PwC allmänt att nämndernas interna kontroll kan utvecklas
samt att nämndernas uppföljning av verksamheten behöver utvecklas.
I rapporten redogör PwC för hur samhällsbyggnadsnämnden hittills har
utformat system och rutiner för intern kontroll, hur ekonomisk uppföljning
genomförs, hur underlag till beslut tas fram samt hur uppföljningen och
utvärdering av verksamheten sker. Nämnden kommer forsätta att förbättra
detta arbete utifrån den Strategiska verksamhetsplanen 2012-2015 samt
Verksamhetsplan 2012. I verksamhetsplanen ingår budget och budgetuppföljning samt bemanning och resurer för respektive verksamhetsområde.
Detta följs upp regelbundet.
Beslutet översänds till Revisorerna i Borgholms kommun, tillhanda senast
2012-02-29.
____________________________

§ 21

Dnr. 2008-000831

Uppföljning av Verksamhetsplan 2009-2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna uppföljningen av Verksamhetsplan 2009-2011.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Nämnden antog 2009-02-25 en verksamhetsplan för 2009-2011 ”Jobba framåt och täck bakåt”. Planen var inriktad på gemensamma mål, handläggningstider, effektiva interna processer och fem prioriterade miljömål:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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- Begränsad klimatpåverkan
- Grundvatten av god kvalitet
- Ingen övergödning
- God bebyggd miljö
- Giftfri miljö/Säkra livsmedel
Motivering av beslutet
Beslutade projekt och aktiviteter har analyserats och följts upp. Av totalt 30
projekt har 25 genomförts helt eller delvis. Av totalt 29 aktiviteter har 20 genomförts helt eller delvis. Av totalt 25 beslutats aktiviteter för att effektivisera
interna processer har 24 genomförts helt eller delvis.
Inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet genomförs årlig tillsyn respektive kontroll enligt förvaltningens tillsynsplan. Totalt finns 1092 objekt
varav 510 betalar årlig avgift och resterande 582 betalar timavgift vid tillsyn.
____________________________
§ 22
Sammanträdesdagar, besiktningsdagar m.m. för 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

fastställa sammanträdesdagar 2012 för Samhällsbyggnadsnämnden,
arbetsutskottet samt besiktningsresor enligt redovisat förslag.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Föreligger nytt förslag till sammanträdesdagar för nämnd, arbetsutskott samt
besiktningsdagar för år 2012 (efter genomgång på förra nämnden har AU
ändrats från 6 till 7 juni).
____________________________
§ 23
Redovisning av bassäng- och strandbadsprovtagningen under 2011
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade om förra årets provtagning av
bassäng- och strandbad i Borgholms kommun.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr. 2011-001076

VA-policy
Förslag till VA-policy för Borgholms kommun redovisades på sammanträdet.
Efter revideringar gjorda i enlighet med dagens genomgång kommer ärendet
att återupptas vid kommande nämnd för beslut.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

