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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.30

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm
Jenny Sunnman, kl 09.00-16.00
Sven-Ingvar Nilsson
Willy Kuppe
Inger Sundbom
Björn Engström
Stefan Olof Lundgren
Arne Sjögren
Claes Horn af Rantzien

(M)
(C)
(S)
(C)
(C)
(S)
(S)
(M)
(ÖP)
(KD)
(MP)

Eddie Forsman, ej tjg ers.
Jan-Erik Svantesson, ej tjg ers.

(M) kl 09.00-12.00
(-) kl 09.00-12.00

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkström, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Sebastian Löfgren, byggnadsinspektör
Margareth Brynielsson, assistent
Åsa Bejemar, planarkitekt
Ida Dessin, planarkitekt
Heléne Werthwein, miljöinspektör
Veronica Apell, miljöinspektör
Anna Stjärndahl, miljöinspektör

§
§
§
§
§
§

Linda Kjellin, ekonom

§ 29

29-31
32
32
36-37, 41-42
37, 41-42
43

Utses att justera

Sven-Ingvar Nilsson med Willy Kuppe som ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 5 mars kl 09.30

Underskrifter

Sekreterare

Kerstin Jerkström
Ordförande

Jan Erici
Justerande

Sven-Ingvar Nilsson

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN 2012 - 03 - 05 -- 2012 - 03 - 27.

SIGN. KJ.
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§ 25
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 26
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Eva Nahlman, ny bygglovshandläggare börjar i slutet av april. Hon ersätter
Malin Davou.
- Christer Petersson slutar och ska jobba med cykelprojektet Fyr till fyr. Vi
söker en ”mark- & exploateringsingenjör” som kan ta över mark, trafikfrågor
m.m.
- Kommunledningen och Göran Borgö åker runt på olika sockenträffar nu i
vår. I veckan var vi i Föra hembygdsgård på ett trevligt och välbesökt möte.
- Öland spirar 12-13 maj, drar igång med målsättningen att bli vårens svar
på Ölands skördefest.
- Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över och förenkla planeringsprocessen.
- Arne Sjögren samlade Byxelkroks-invånare till ett möte om det planerade
rökeriet där olika åsikter fick mötas. Det var mycket bra att de personer som
har olika uppfattningar fick prata med varandra. Göran Borgö deltog från förvaltningen.
____________________________

§ 27

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr. 2010-001539

Årsredovisning 2011
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

efter genomförda redaktionella ändringar i enlighet med dagens
diskussion, med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 29

Dnr. 2011-000403

Budget 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 30
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 31
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign
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att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

§ 32

Dnr. P 2008-0003

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

återremittera ärendet.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden/MBN (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden)
beslutar 2008-04-23 att uppdra åt förvaltningen att upprätta ett förslag till
planprogram.
MBN föreslår Kommunfullmäktige 2008-08-20 att godkänna planprogrammet
och samrådsredogörelsen som underlag för detaljplanearbetet.
Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd under sommaren 2009.
Detaljplanen ställdes ut under hösten 2011.
Detaljplanen togs upp i Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) inför antagande
2012-01-25 §9. Vid genomgång av ärendet framkommer några redaktionella
ändringar i texten till det presenterade förslaget som bör åtgärdas.
Efter votering beslutar nämnden att man bör revidera Planbestämmelserna på
Plankartan så att Kvartersmark enbart ska gälla Handel/Partihandel, och därmed förhindra att olika kedjor från dagligvaruhandeln etableras på platsen.

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.
Förvaltningens beslutsförslag innebär att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplanen och medföljande handlingar, efter redaktionella ändringar som innefattar en ändring av planbestämmelsen som lyder H Handel,
skrymmande varor och livsmedel.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen föreslår alltså nämnden att ta ställning till förvaltningens förslag
till beslut som innebär att livsmedel tillåts.
Motivering av förvaltningens beslutsförslag
Förvaltningens förslag till revidering av planbestämmelse innebär att detaljhandel av mindre karaktär så som kläder och skor inte tillåts. Handel med
skrymmande varor liksom livsmedelshandel tillåts.
Borgholm har idag en situation där stadskärnan domineras av en småskalig
handel i form av ett rikt utbud av butiker. Handeln i centrumkärnan är viktig
att värna om, varför den här typen av detaljhandel vid Norra infarten inte tilllåts. I gällande Översiktsplan 2002 slås följande fast: ”Kommunen kommer
inte att tillåta några större köpcentra eller stormarknader utöver vad som redan finns utan kommunens vilja är att värna om den småskalighet som idag
finns i kommunen”.
Livsmedelshandeln i Borgholm blir mer och alltmer storskalig, som i andra
städer, och är koncentrerad till Borgholms södra infart på Storgatan. Översiktsplanen uttrycker ”För de som är bosatta utanför tätorterna har närhet till
livsmedelsbutiker, transportmöjligheter, hemsändningsmöjligheter och öppethållande stor betydelse. Kommunens långsträckta form medför att vi måste
godta att serviceutbudet koncentreras till ett begränsat antal orter. Antalet
livsmedelsbutiker minskar successivt beroende på den ökade konkurrensen
från stormarknader. Det är viktigt för kommunen att hjälpa till att bevara
livsmedelshandeln som fungerar både som servicecenter och samlingspunkt
för omlandet.”
Livsmedelshandeln på Storgatan har idag på grund av utrymmesskäl mycket
begränsade möjligheter att utvecklas. En utveckling av livsmedelshandel vid
norra infarten utgör inte något hot mot den centrumhandel som bedrivs inne i
stadskärnan. Det finns ett behov av att ta fram fler områden för livsmedelshandel, med större parkeringsmöjligheter än vad som finns idag. Arbetet med
detaljplan som medger utbyggnad och större parkeringsytor pågår för en utav
livsmedelshandlarna vid Storgatan. Även andra butiker måste ha möjlighet att
utvecklas både för ökad konkurrens i Borgholmsområdet, men också som svar
på den kraftiga handelsutbyggnaden i Kalmar och Färjestaden.
Utvecklaren/blivande fastighetsägare har skrivit under en avsiktsförklaring
vad gäller områdets framtida handelsutveckling för planområdet Triangeln där
endast partihandel, sällanköpshandel och livsmedelshandel förklaras vara avsikten med områdets utveckling. Området är inte lämpligt för detaljhandel av
den typ som bedrivs i centrumkärnan. Detaljhandel i centrum handlar om så
kallad ”upplevelsehandel” som är skild från handeln av karaktär sällanköp och
livsmedel mm. Huskroppen i Triangeln är en så kallad boxhandel med separata ingångar från framsidan. Något köpcentra med karaktär inomhusgata och
små detaljhandel är inte avsikten och inte knappast heller möjligt att utforma.
För att det ska vara möjligt att utveckla Yttre hamnområdet som nytt bostadsområde ger Triangeln möjligheter till flytt av befintliga verksamheter i
hamnområdet. För att Triangeln ska bli attraktivt är det nödvändigt att göra
det möjligt med en livsmedelshandel. Det finns också önskemål från livsmedelsverksamheter att expandera i Borgholm, men då måste kommunen ha
lämpligt plats att erbjuda. Triangeln är ett sådant område.
Justerandes sign
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----Vid dagens genomgång av ärendet framkommer förslag på återremiss då
nämnden anser att givna förutsättningar i ärendet har förändrats.
Yrkanden
Birger Palm (S), med bifall från bl.a. Inger Sundbom (S) och Claes Horn af
Rantzien (MP), anser att man först bör diskutera ärendet i partigrupperna och
yrkar på återremiss.
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag från förvaltningen som innebär att
livsmedel tillåts.
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden bifalla Birger Palms yrkande.

________________________

§ 33

Dnr. BN 2011-000382

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

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av tre tomtplatser
för uppförande av bostadshus enligt motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Ärendet behandlades på nämndens sammanträde 2011-11-30.
Efter uppkommen diskussion gällande lokaliseringen föreslog Inger Sundbom
(S) att en besiktning bör utföras innan beslut och yrkade på återremiss.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras under dagen eller om det skulle återremitteras och fann nämnden besluta enligt Inger Sundboms yrkande.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2012-02-06 och anser att ansökan
skall bifallas enligt sökandens förslag.
LAGSTÖD
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Då skall enligt 9 kap 31 § PBL bygglov ges för en åtgärd utanför ett område
med detaljplan, om åtgärden
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.
Vid planläggning och prövning i ärenden om lov eller förhandsbesked skall enligt 2 kap 2 § PBL syfta till att mark- och vattenområden används för det eller
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet,
läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.
Enligt 2 kap 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Vidare ska enligt 2 kap 5 § PBL bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,

Justerandes sign
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3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Motivering av beslutet
Sökandens förslag utgör en komplettering till den lilla grupp av befintlig bebyggelse utan att knyta ihop gruppen med övrig bebyggelse i området. Riktlinjer för detta finns i översiktsplanen. Ytterligare bebyggelse skall prövas
med detaljplan.
Åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § förklarar Samhällsbyggnadsnämnden
att åtgärden kan tillåtas.
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.
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 fastigheterna Binnerbäck 1:6 och Dödevi 6:18,
som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
----Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr. BN 2011-000119

Vedborm 2:109, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus om 88,2 m².

att

byggherren godkänns som kvalitetsansvarig i detta ärende.

att

en kontrollplan ska upprättas av kvalitetsansvarig. Förslag till kontrollplan ska överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

att

sökanden som del av kontrollplanen skall komplettera ärendet med en
reviderad situationsplan där husets faktiska läge redovisas (i annat fall
inmätning via Metria).

samt
att

enligt 10 kap 4 och 9 §§ plan- och bygglagen (PBL) jämte med 8 kap
1 § punkt 1 samma lag påföra fastighetsägaren byggnadsavgift för det
olovligt utförda arbetet, fyra gånger bygglovsavgiften (4 x 2240 kronor) 8960 kronor med erinran om att avgiften skall betalas till Länsstyrelsen, plusgiro nr. 35178-3 inom två månader från att beslutet vunnit
laga kraft.

att

enligt 10 kap 28 § PBL underrätta Länsstyrelsen om detta beslut.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen (nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen) 2011-03-21 och avser uppförande av fritidshus om
88,2 m².
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Åtgärden överensstämmer med förhandsbesked lämnat 2008-04-23.
Grannehörande genomfördes 2011-03-23. Ett svar med erinran inkom 201104-04, beträffande klagomål på trädfällning i tomgräns i samband med tänkt
byggnation. 2011-04-19 skickades detta till sökanden för kännedom. I brev
från sökanden inkommet 2011-04-27 säger han sig ha kommit överens med
Justerandes sign
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den klagande grannen.
I maj månad pratar förvaltningen med sökanden om att en bygganmälan
krävs, och i samband med en sådan skall även kontrollplan och utsedd kvalitetsansvarig redovisas. Sedan händer inget i ärendet förrän i höstas då det
kommer till förvaltningens kännedom att husen på fastigheterna Vedborm
2:109 och 2:110 nästan är färdigbyggda. Förvaltningen pratar med sökanden
och påpekar att byggnaderna har uppförts utan bygglov.
2011-11-14 inkommer handlingar som antyder ett försök till att en bygganmälan skickats 2011-05-31 via e-post från NN, som har ritat husen. Det går
inte att styrka sanningsgraden i detta ”bevis”. Men faktum kvarstår att ingen
på förvaltningen har mottagit eller registrerat sådan aktuell e-post inkommen
under maj månad. Däremot har e-post inkommet 2011-11-14 registrerats inskickats efter påpekan från förvaltningen.
Om det verkligen hade skickats in en bygganmälan den 31 maj, så är det
märkligt att man inte hör av sig och undrar vad som händer i ärendet under
hela sommaren.
Helt klart är att man är fullt medveten om att man inte har fått bygglov, och
ändå startar bygget av de två husen på fastigheterna Vedborm 2:109 och
2:110.
Tillstånd finns för enskild avloppsanläggning, beviljat 2008-08-01.
Anläggning är anlagd och är i bruk enligt sökandens uppgift 2011-02-09.
Motivering av beslutet
Byggnaden är ett typiskt fritidshus och kommer med tiden att utgöra ett
komplement till bebyggelsen i området.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL
1987:10).
Byggnadsavgift med fyra gånger bygglovsavgiften får tas ut med stöd ur:
10 kap 4 och 9 §§ PBL 1987:10, jämte 8 kap 1 § punkt 1 samma lag.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Bygglovet 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 sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet delges fastighetsägaren till Vedborm 2:76, som avgivit yttrande i
ärendet, med uppgift om hur man överklagar.
Justerandes sign
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Kopia av beslutet expedieras Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom.
----Handlingar som ligger till grund för beslut
Fasadritningar
Planritning
Sektionsritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2011-03-21
2011-03-21
2011-03-21
2011-03-21

____________________________

§ 35

Dnr. BN 2011-000200

Vedborm 2:110, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av fritidshus om 88,2 m².

att

byggherren godkänns som kvalitetsansvarig i detta ärende.

att

en kontrollplan ska upprättas av kvalitetsansvarig. Förslag till kontrollplan ska överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

att

sökanden som del av kontrollplanen skall komplettera ärendet med en
reviderad situationsplan där husets faktiska läge redovisas (i annat fall
inmätning via Metria).

samt
att

enligt 10 kap 4 och 9 §§ plan- och bygglagen (PBL) jämfört med 8 kap
1 § punkt 1 samma lag påföra fastighetsägaren byggnadsavgift för det
olovligt utförda arbetet, fyra gånger bygglovsavgiften (4 x 2240 kronor) 8960 kronor med erinran om att avgiften skall betalas till Länsstyrelsen, plusgiro nr. 35178-3 inom två månader från att beslutet vunnit
laga kraft.

att

enligt 10 kap 28 § PBL underrätta Länsstyrelsen om detta beslut.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaden tas i bruk.
Frågor angående bygganmälan och kontrollplan besvaras av våra byggnadsinspektörer.
_______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2011-03-21 (nuvarande
Samhällsbyggnadsförvaltningen) och avser uppförande av fritidshus om 88,2
m².
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Åtgärden överensstämmer med förhandsbesked lämnat 2008-04-23.
Grannhörande genomfördes 2011-05-02. I maj månad pratar förvaltningen
med sökanden för grannfastigheten (Vedborm 2:109) om att en bygganmälan
krävs, och i samband med en sådan skall även kontrollplan redovisas tillsammans med utsedd kvalitetsansvarig. Sedan händer inget i ärendet förrän i
höstas, då det kommer till förvaltningens kännedom att husen på fastigheterna Vedborm 2:109 och 2:110 nästan är färdigbyggda. Förvaltningen pratar
med sökanden till Vedborm 2:109 och påpekar att de har byggt utan att
bygglovet är färdigbehandlat.
2011-11-14 inkommer handlingar om bygganmälan och kontrollansvarig för
respektive fastighet. Tillsammans med handlingarna inkommer även en utskrift som antyder ett försök till att ha skickat in en bygganmälan 2011-05-31
via e-post, skickat från NN som har ritat husen. Det går inte att styrka sanningsgraden i detta ”bevis”. Men faktum kvarstår att ingen på förvaltningen
har mottagit eller registrerat aktuell e-post under maj månad.
Däremot så registrerades e-post och stämplades in utan problem 2011-11-14,
då det skickades in illa kvickt efter påpekan från förvaltningen. Om det verkligen hade skickats in en bygganmälan den 31 maj, så är det märkligt att man
inte hör av sig och undrar vad som händer i ärendet under hela våren och
sommaren. I ett telefonsamtal med representanter för båda fastigheterna
2011-02-09 framgår det att information som nått ena fastighetsägaren även
delgetts den andra fastighetsägaren.
Helt klart är att man är fullt medveten om att man inte har fått bygglov, och
ändå startar bygget av de två husen på fastigheterna Vedborm 2:109 och
2:110.
Tillstånd finns för enskild avloppsanläggning, beviljat 2008-08-01.
Anläggning är anlagd och tagen i bruk enligt sökandens uppgift 2011-02-09.
Motivering av beslutet
Byggnaden är ett typiskt fritidshus och kommer med tiden att utgöra ett
komplement till bebyggelsen i området.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL
1987:10).
Byggnadsavgift med fyra gånger bygglovsavgiften får tas ut med stöd ur:
10 kap 4 och 9 §§ PBL 1987:10, jämte 8 kap 1 § punkt 1 samma lag.
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Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 9 kap 1 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
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 sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet expedieras Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom.
----Handlingar som ligger till grund för beslut
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2011-03-21
2011-03-21
2011-03-21

_____________________________

§ 36

Dnr. 2011-000622

Källahamn 1:13, yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, M 4830-11
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden motsätter sig vad som yrkas i målet och vill tilllägga följande,
att

det inte råder någon tvekan att det är xx som har rådighet över byggnaderna som verksamhetsutövare. Den aktuella fastigheten ägs av
Abubo AB under vilken xx står som fysisk person i fastighetinformationen.
Inkomna klagomål till kommunen visar att pågående verksamhet har
inskränkt allmänhetens tillgång till hamnområdet.
Enligt beslut från Länsstyrelsen i Kalmar 2008-04-14 får inte byggnader byggas till eller i övrig förändras i förhållande till prövade handlingar utan särskilt tillstånd (sjöbod 7 och 8). Byggnadernas användningssätt avviker från projektbeskrivning Källahamn, 2008-02-24, som utgjort underlag för att meddela strandskyddsdispens. I projektbeskrivningen framgår att max 16 kvm av sjöbodarnas yta ska inredas för
övernattning, hygien och pentry, resterande yta blir förvaringsutrymme för fiskeutrustning.
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Kommunen anser att yttre tillbehör som blomkrukor o.d. utökar den
privata zonen och att uppläggning av rensmassor enligt beslut från
Länsstyrelsen (535-11266-07) inte kan anses vara detsamma som tillstånd att anlägga en rondell.
För övrigt vidhåller Samhällsbyggnadsnämnden tidigare beslut i ärendet.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
I föreläggande 2012-02-07 från Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen,
föreläggs Miljö- och byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) att skriftligen svara på överklagande av Länsstyrelsens beslut 2011-1020, dnr 505-4136, ang strandskyddsdispens på fastigheten Källahamn 1:13.
I svaret ska framgå om nämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i
målet, samt att svaret ska vara tillhanda senast 2012-02-28 (förlängd yttrandetid erhållen till 2012-03-07).
----Länsstyrelsen i Kalmar meddelade dispens från strandskyddet 2008-04-14.
Som beslutsunderlag för dispensen fanns en projektbeskrivning för Källahamn
daterad 2008-02-24.
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN), tidigare Miljö- och Byggnadsnämnden
(MBN), startade ett tillsynsärende efter klagomål med anledning av att xx
som driver uthyrningsverksamheten, nedan kallad verksamhetsutövaren (VU)
hade privatiserat områden utanför uthyrningsstugorna.
Ärendet är ett pågående tillsynsärende gällande överträdelser mot strandskyddsbestämmelserna.
Platsen besöktes 2010-04-22. Avhållande kedjor och skyltar hade satts upp
samt att tre stugor hade utbyggda terrasser som var överbyggda strandskoningen och att ytterligare en terrass var påbörjad till stuga norr om fryshuset.
Det gick inte längre för allmänheten att passera mellan husen och stranden.
En åtalsanmälan om brott mot miljöbalken gjordes 2010-11-30.
I beslut 2010-12-01, § 328, förelades VU vid vite om 300.000 (trehundra
tusen) kronor, att före 2011-03-30 ha flyttat sex av husen, nr 5, 6, 7, 12, 13
och 14, till de placeringar som var angivna i Länsstyrelsens strandskyddsdispens.
2011-01-13 inkom en skrivelse med en ny karta som på ett bättre sätt visade
vilka hus som felplacerats. VU menar att beslut fattats på felaktiga grunder
och vill få ärendet omprövat. Vidare ville VU framföra sina synpunkter muntligen till MBN:s arbetsutskott (AU).
MBN beslutade 2011-01-26 § 23 att ärendet utgår från sammanträdet för att
låta verksamhetsutövaren framföra sin talan vid AU:s sammanträde 2011-0209, och att därefter återuppta ärendet vid nästa nämndssammanträde 201102-23.
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Besiktningsgruppen besökte platsen 2011-02-07.
Vid MBN AU-sammanträdet 2011-02-09 närvarade xx och yy samt arkitekt
Göran Olsén, som förde parets talan.
2011-02-15 inkom ett reviderat förslag på ändringar på stugornas placering
12, 13 och 14.
MBN beslutade 2011-02-23 § 53 att ompröva tidigare beslut daterat 2010-1201, § 328, samt att återremittera ärendet till förvaltningen för ny beredning i
enlighet med vad som framkommit vid dagens diskussion.
Ett nytt möte med berörda ägde rum på Miljö- och byggnadsförvaltningen
2011-04-20. Vidare information presenterades på nämnden den 2011-04-27.
MBN beslutade 2011-05-25 att enligt 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (MB) förelägga xx såsom ägare av fastigheten Källahamn 1:13 att senast 2011-12-31
vid vite om 300.000 kr ha åtgärdat att, stugor 7 och 8 ska användas för verksamhet enligt tidigare ansökan, övriga stugor 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ska
inredas i enlighet med dispensansökan, strandskyddsdispens ska sökas för utförd rondell.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att. Lena
Bergkvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr. M 4830-11, 3:3)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-03-07.
____________________________

§ 37

Dnr. 2011-001509

Policy för sjöbodar
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till policy för sjöbodar.

________________________________________
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.
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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.
- ge riktlinjer för upplåtelse av kommunal mark för sjöbodar och sjöbodsliknande byggnader.

Motivering av beslutet
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 inreda 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.
____________________________

§ 38

Dnr. 2012-000242

Strategisk plan 2012-2014, Satsa framåt – täck bakåt 2.0.
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna Strategisk Verksamhetsplan 2012-2014.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till övergripande Strategisk verksamhetsplan 2012-2014 ”Satsa framåt och täck bakåt 2.0”. Planen har tagits fram
med hjälp av metoden Balanserat styrkort som används i flera andra kommuner. Den här strategiska verksamhetsplanen ersätter därmed den förra treårsplanen ”Satsa framåt och täck bakåt” som gällde under perioden 20092011.
Dessutom finns en mer konkret verksamhetsplan för 2012 som tagits fram
inom varje avdelning med konkreta aktiviteter och nyckeltal för att styra
verksamheten.
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Den förra planen 2009-2011 var miljömålsinriktad. Det är inte dessa planer.
Istället kommer en separat plan tas fram för att förtydliga hur vi ska fortsätta
med miljömålsarbetet.
____________________________

§ 39

Dnr. 2012-000241

Verksamhetsplan 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna Verksamhetsplan 2012.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Med den strategiska verksamhetsplanen som grund är avsikten att ta fram en
mera konkret och handlingsinriktad verksamhetsplan för varje år. För 2012
har verksamhetsplanen tagits inom förvaltningens olika avdelningar och
sammanställts inom ledningsgruppen.
____________________________

§ 40

Dnr. 2012-000299

Informationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till informationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Under vintern 2011-2012 har en informationsstrategi arbetats fram för
förvaltningen.
Informationsstrategin skall bidra till att:
- uppnå uppställda mål för vår verksamhet.
Anställda skall ha aktuell och lättillgänglig information för att underlätta handläggning och administration. Blanketter och informationsmaterial skall hålla
hög kvalité för att ge bra beslutsunderlag.
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- öka intresset och kunskapen om vår verksamhet utanför förvaltningen.
Förtroendevalda och fackliga företrädare skall hållas väl informerade om verksamheten och dess utveckling. Kommuninvånarna skall erbjudas en allsidig
och bred information om förvaltningens tjänster, planer och beslut så att de
kan utnyttja serviceutbudet och delta i den demokratiska processen.
- öka den interna samhörigheten.
Informationen från förvaltningen skall ha en enhetlig grafisk utformning, där
det tydligt framgår att förvaltningen är avsändare. Med tydlig kommunikation
och effektivt utnyttjande av informationskanaler skall anställda få en helhetsbild över verksamheten och verksamhetens mål.

Motivering av beslutet
Kommunikation och information har avgörande betydelse för förvaltningens
verksamhet. Kommunikationen mellan medarbetare, mellan olika delar av
förvaltningen, mellan förvaltningen, medborgare och förtroendevalda är viktiga delar av både beslutsprocessen och utförandet.
Förvaltningen hanterar stora mängder information, både internt och externt.
Tidigare har inget gemensamt grepp tagits för att hålla samman informationen och ge ett enhetligt intryck, då det inte har funnits tid och resurser att
genomföra detta. Information, blanketter och mallar har istället tagits fram
vid behov av olika handläggare i de olika verksamheterna. Ingen uttalad informationsstrategi har heller implementerats. Resultatet har blivit en stor variation i både utseende och innehåll på den information som cirkulerar. Det
finns även brister i informationsflödet. Exempel på detta är information som
inte når ut till alla eller information och informationsmaterial som inte används för eftersom de inblandade inte vet om att den finns eller hur den skall
användas.
Idag saknas också ett gemensamt förhållningssätt när det gäller skrivregler.
Förvaltningen benämns på en mängd olika sätt i olika sammanhang, vilket gör
det svårare att veta ifrån vem informationen kommer. Likaså gör ett alltför institutionellt språk informationen mer svårtillgänglig för kommuninvånare, vilket inte gynnar demokratiska processer.
Förvaltningens namnbyte och den nya hemsidan är stora förändringar som
ställer krav på organisationen men förändringarna ger också ger stora möjligheter. Vi bör därför ta initiativet och arbeta mer strategiskt med vår informationshantering och marknadsföring.
Med en uttalad informationsstrategi får vi ett kraftfullt verktyg att skapa en
inre kultur med gemensamma värderingar. Med hjälp av detta kommer vi att
vara en enhetlig organisation som ger ett tydligt och gemensamt budskap till
kunder, brukare och invånare.
____________________________
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§ 41

Obj-nr. 4660

Strandskydd - ang. överklagan över Länsstyrelsens beslut gällande
det utvidgade strandskyddet, information
Kommunledningen har överklagat Länsstyrelsens beslut, januari 2012, angående översynen av det utvidgade strandskyddet.
Kommunen har synpunkter inom nio mindre områden där det finns befintlig
bebyggelse eller i anslutning till tätorter.
____________________________

§ 42

Obj-nr. 4660

Strandskyddsdispenser i kommunen, information
En översikt av samtliga ansökningar gällande strandskyddsdispens från juli
2009 presenterades.
En redovisning gjordes av hur många och vilka ärenden som överprövats av
Länsstyrelsen samt hur många som nekats dispens eller avskrivits.
Beslutsgrunder för att meddela dispens gicks igenom. Ett simulerat översvämningsscenario för Borgholms stad presenterades. Simuleringen utgår
från höjdkurvorna från laserscanningen som den nya nationella höjddatabasen bygger på. Höjderna ligger på grid (rutor) 1 x 1 meter.
____________________________

§ 43

Obj-nr. 2298

Vindkraft - Kårehamnsporten, information
E.ON beslutade under hösten 2011 att vindkraftsprojektet Kårehamnsporten
ska sättas igång, och byggstart är planerad till våren 2012. Med anledning av
detta bjöd E.ON in representanter från kommun och länsstyrelse till ett möte
för att informera om kontrollprogram och tidsplan för byggnationen. En sammanfattning av informationen presenterades för nämnden under mötet.
____________________________
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§ 44
Ändrade sammanträdesdatum för nämnden i april och maj
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

nämndens sammanträden äger rum tisdag den 24 april och
tisdag den 29 maj.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
De tidigare fastslagna sammanträdesdagarna för nämnden i april och maj
kolliderar med andra viktiga händelser samma datum. Nämnden bör därför
besluta om att flytta, och förslagsvis tidigarelägga respektive nämnd en dag.
____________________________
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