SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BORGHOLMS
l!! llll!
IKOMMUN

Sammantradesdatum

Paragrafer

2012-03-28

45-63

sid 1 (21)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Beslutande

Jan Enci, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm
Jenny Sunnman
Sven-Ingvar Nilsson
Willy Kuppe
Inger Sundbom
Stefan Olof Lundgren
Claes Horn af Rantzien
Börje Andersson, tjg ersättare
Torbjörn Nilsson, tjg ersättare

Övriga närvarande

(M)
(C)
(S)
(C)
(C)
(S)

(?)
(ÖP)
(MP)
(C)
(M) kl 09.45-15.00, § 46-55, 61-63

Göran Borgö, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
Gunilla Backrot, assistent
Margareth Brynielsson, assistent
Ida Dessin, planarkitekt
Åsa Bejemar, planarkitekt
Anna Stjärndahl, miljöinspektör
Linda Kjellm, ekonom

§ 50-52
§ 53-55
§55
§ 63
§ 50

Eddie Forsman, ej tjg ersättare

(M) kl 09.45-13.50, § 45, 53-62

Utses att justera
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§ 45
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 46
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Personalen - Eva Nahlman börjar som bygglovshandläggare i slutet av månaden. Hon är mycket efterlängtad då vi varit lågt bemannade sedan nyåret.
- Christer Petersson slutat - mark- o genomförandefrågor/planer. Ansvarsfördelningen mellan SBN, KLK och Beab bör ses över.
- Tommy - energiprojekt "hållbar turism" som kommer att genomföras i samarbete med Mörbylånga. Energimyndigheten har gett oss 1.000 tkr för projektet.
- Lantmännen börjar riva silon i hamnen i april, tar ca 1-1½ månad, krossas
på plats. Det kommer att bli mycket damm och buller under en tid.
- Delegationsordningen. Vi ändrar rubrik till Samhällsbyggnadsnämnden samt
tar bort en felaktig hänvisning till fel kapitel under lagstiftning om Offentlighet
och sekretesslag.
____________________________

§ 47
Protokoll från nämndens sammanträden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inga papperskopior tas fram eller delas ut från nämndens protokoll,
au-protokollen delas fortfarande ut som papperskopia på efterföljande
nämndsammanträde för de som önskar få det.
Samtliga protokoll skickas via e-post till ledamöterna samt läggs ut på
kommunens hemsida som tidigare.

________________________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
Protokoll från såväl nämndens som au:s sammanträden delas alltid ut vid efterföljande sammanträde, förutom till några ledamöter som enbart önskar få
sina protokoll via e-post. Så fort ett protokoll är justerat skickas det till alla
ledamöter via e-post samt att det numera även läggs ut på kommunens hemsida, där reviderat så till vida att alla sökanden/personnamn är borttagna.
Föreligger nu förslag att man sparar in på alla papperskopior så att samtliga
protokoll enbart skickas ut till ledamöterna via e-post. Ett nytt önskemål
framförs om att protokoll från au-sammanträdena fortfarande bör delas ut i
pappersform.
____________________________

§ 48
Kommunresa med LRFs kommungrupp
Följande inbjudan togs upp på nämnden för att efterhöra intresset hos
ledamöterna.
Datum/Tid: Onsdag den 18 april kl 08.30-15.30
Inbjudna: KS + ersättare, Samhällsbyggnadsnämnd, Borgholm Energi,
Kommunchefen, Övriga berörda tjänstemän
Upplägget för dagen är följande:
"Vi träffas för avfärd vid kommunhuset kl 08.30 och är åter kl 15.30.
Vi kommer att göra studiebesök hos Christer Nilsson, Persnäs och Hanna
Karlsson, Dödevi. Med på resan är också Ölandsbank (förhoppningsvis både
med Mårten Lindberg och Lars Wiberg). Huvudfokus kommer att handla om
frågor kring utvecklingen av mjölkproduktionen i kommunen, men vi kommer
även in på andra frågor.
Under dagen kommer vi givetvis att fika och äta lunch!
Välkomna till en härlig dag i lantbrukets vardag i Borgholms kommun!
Soliga hälsningar, Felix"
En anmälningslista om deltagande cirkulerade runt bordet och en gemensam
anmälan kommer senare att göras.
____________________________

§ 49

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

Justerandes sign

godkänna planprioriteringen efter redovisningen.

Utdragsbestyrkande
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Ett starkt önskemål finns att gradera upp planen Östra Stora Rör 2:1
vilket kommer att göras så fort det är möjligt. I dagsläget är det inte
möjligt med de resurser vi har. För att påbörja planen krävs ökade
resurser eller att andra planprojekt avslutas. Något sådant förslag
lämnades dock inte.
____________________________

§ 50

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för februari 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 51
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 52
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr. BN 2011-000318

Bäckalund 2:6, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

uppdra åt förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för området.

att

efter revidering godkänna projektplanen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-1212. Planbeskedet gäller upprättandet av ny detaljplan för Bäckalund 2:6.
Värsåsvillan har ansökt om planbesked på fastigheten med syfte att möjliggöra byggnation av ca 20 nya fritidshus. Aktuellt område omfattar ca 2 hektar
mark beläget på norra Öland omedelbart norr om Hornsjön.
I kommunens översiktsplan från 2002 anges att bebyggelseutvecklingen i
Högby socken bör i första hand ske inom områden som idag omfattas av
detaljplan. Det vill säga att nya markområden inte bör tas i anspråk.
Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden
i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) ska tillämpas.
En utbyggnad inom befintlig plan innebär god hushållning med mark, området
lämpar sig väl för bostäder. Bäckalund 2:6 är beläget i ett område som redan
är ianspråktaget för bebyggelse.
Borgholm Energi AB (BEAB) planerar utbyggnad av VA för området VedbormBinnerbäck. VA planeras i nuläget att byggas ut till fastigheter 500 meter öster om aktuellt planområde. Denna del av utbyggnadsområdet benämns som
etapp 2 vilket planeras påbörjas 2014/2015.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan för Bäckalund
2:6 kan startas upp i samband med att VA-utbyggnaden i området realiseras.
Därefter bedöms detaljplanen finnas klar för antagande efter ytterligare mellan tolv och arton månader.
Ett positivt planbesked innebär inte en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Under planläggningen kan det visa sig att åtgärden av olika
skäl inte är lämplig att genomföra.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § plan- och bygglagen (PBL), (SFS 2010:900).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2 §.
Avgift: Faktura skickas senare.
Birger Palm (S) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 54

Dnr. BN 2011-000604

Horn 1:21, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

uppdra åt förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för området.

att

godkänna projektplanen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-1212. Planbeskedet gäller upprättandet av ny detaljplan för Horn 1:21.
Värsåsvillan har ansökt om planbesked på fastigheten med syfte att möjliggöra byggnation av ca 15 nya fritidshus. Aktuellt område omfattar ca 1,5 hektar
beläget på norra Öland söder om Hornsjöns utlopp.
I kommunens översiktsplan från 2002 anges att bebyggelseutvecklingen i
Högby socken i första hand bör ske inom områden som idag omfattas av
detaljplan. Det vill säga nya markområden bör inte tas i anspråk.
Aktuellt område är inte planlagt sedan tidigare men gränsar till detaljplan.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden
i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) ska tillämpas.
Horn 1:21 är beläget intill ett område som redan är ianspråktaget för bebyggelse. Det aktuella området upplevs vara en del av befintligt bebyggelseområde och ses av samhällsbyggnadsförvaltningen som en naturlig utveckling.
En utvidgning av befintlig plan till att omfatta även Horn 1:21 innebär därför
en hushållning med mark trots att ny mark tas i anspråk. BebyggelsestruktuJusterandes sign
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ren underordnar sig landskapet som sluttar på ett sådant sätt att bebyggelsen
göms i landskapet tack vare de begränsade hushöjderna.
Borgholm Energi AB (BEAB) planerar utbyggnad av VA för området VedbormBinnerbäck. Utbyggnadsområdet för VA sträcker sig till ca 500 meter utanför
aktuellt planområde. Denna del av utbyggnadsområdet benämns som etapp 2
vilket planeras påbörjas 2014/2015.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en ny detaljplan för Horn 1:21
kan startas upp i samband med att VA-utbyggnaden i området realiseras.
Därefter bedöms detaljplanen finnas klar för antagande efter ytterligare
mellan tolv och arton månader.
Ett positivt planbesked innebär inte en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Under planläggningen kan det visa sig att åtgärden av olika
skäl inte är lämplig att genomföra.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § plan- och bygglagen (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.
Birger Palm (S) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 55

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,
1.

a t t upphäva nämndens tidigare beslut 2012-01-25, § 9, samt

2.

a t t med hänvisning till skrivelse, upprättad av Claes Horn af Rantzien
(MP) och undertecknad av nio ledamöter (se bilaga), återremittera planförslaget till förvaltningen för omarbetning i enlighet med skrivelsen.

3.

a t t planen justeras före antagande i Kommunfullmäktige angående
säkerhetsfrågor gällande farligt godsled (väg 136), dagvattenlösning
och parkeringslösning.

________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) 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 och samrådsredogörelsen som underlag för detaljplanearbetet.
Detaljplaneförslaget var på samråd under sommaren 2009. Detaljplanen ställdes ut under hösten 2011.
Detaljplanen togs upp i Samhällsbyggnadsnämnden inför antagande 2012-0125, §9.
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.
Planen föreslås att antas med föreslagna revideringar.
Förvaltningen föreslår 2012-02-29 §32 Samhällsbyggnadsnämnden att ta
ställning till förvaltningens förslag till beslut som innebär att livsmedel tillåts.
Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för inväntande
av diskussion i politikergrupperna.
Syfte med detaljplanen
Syftet är att detaljplanelägga mark för handel och service i området vid korsningen Norra infarten - länsväg 136.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats. Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

Yrkanden
Liggande förslag till beslut från förvaltningen är:
1. att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, upphäva nämndens tidigare beslut 2012-01-25, § 9, samt
2. att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen och medföljande
handlingar, med planbestämmelse H Handel, skrymmande varor och livsmedel.
3. att planen justeras före antagande i Kommunfullmäktige angående säkerhetsfrågor gällande farligt godsled (väg 136), dagvattenlösning och parkeringslösning.
Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar att punkt 2 i förvaltningens beslutsförslag
skall utgå till förmån för egen skrivelse, där förslaget är att ärendet återförvisas till förvaltningen för omarbetning i enlighet med skrivelsen (se bilaga).
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.
Justerandes sign
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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)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Börje Andersson (C)
Torbjörn Nilsson (M)

NEJ
*
*
*
*
*

*

1

*
*
*
*
*
10

Med rösterna 1 JA och 10 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla Claes Horn af Rantziens förslag.

Motivering av förvaltningens förslag till beslut
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur planbestämmelse för Handel får
preciseras.
PBL (1987:10) 5 kap 7§ sista stycket: ”Bestämmelser som närmare reglerar
möjligheterna att bedriva handel får meddelas endast om det finns skäl av
betydande vikt”.
Om det finns skäl av ”betydande vikt” är det – enligt förarbeten till den aktuella paragrafen – möjligt att i en detaljplan precisera om handelsändamålet
avser partihandel eller detaljhandel. Inom detaljhandel är det dessutom tillåtet att skilja mellan ”handel med livsmedel” och ”handel med skrymmande
varor”.
Ett skäl av ”betydande vikt” är ett starkt krav och det är upp till kommunen
att visa varför en reglering behövs. Skäl till varför en viss typ av handel inte
kan tillåtas kan vara miljömässiga, men får inte vara av konkurrensskäl.
Det måste finnas sakliga skäl av betydande vikt för att kunna använda bestämmelsen och man måste genom utredning kunna visa på dessa skäl –
miljöskäl, trafik eller annat.
Det finns även uttryckt i PBL (2010:900) 2 kap 3 § att kommunen vid planläggning ska främja ”en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens”.
Beslutet infördes genom en lagändring 2008. Regeringen kopplar beslutet till
hållbar utveckling och anser att ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv
baserat på konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för hållbar utveckling. Konkret innebär lagändringen att kommunen vid planläggning inte bara
Justerandes sign
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ska ta hänsyn till aspekter av hållbar utveckling som rör natur- kultur- värden, miljö- och klimataspekter, utan kommunen ska även beakta intresset av
att främja en effektiv konkurrens.
I skälen till lagändringen anges att en fungerande konkurrens är en av de viktigaste faktorerna för att nya aktörer ska kunna etablera sig på marknaden.
Goda konkurrensförhållanden, inte minst genom handeln, leder till ett större
och mer varierat utbud samt lägre priser. Regeringen finner det angeläget att
lagändringen får genomslag i kommunernas planering och har därav tillsatt en
utvärdering för att studera de effekter som ändringen medfört.
Det finns ingen utredning som kan stödja att en fri handel på planområdet
inte är lämplig utifrån miljömässiga skäl, däremot kan förvaltningen finna
visst stöd för att inte tillåta ett köpcentra i kommunens gällande Översiktsplan
som uttrycker att ”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”.
I kommunens ÖP behandlas även livsmedelshandeln: ”Kommunens långsträckta form medför att vi måste godta att serviceutbudet koncentreras till
ett begränsat antal orter.” Samt ”Det är viktigt för kommunen att hjälpa till
att bevara livsmedelshandeln som fungerar både som servicecenter och samlingspunkt för omlandet.”
Då livsmedelshandeln i tätorten Borgholm redan idag är storskalig och ligger
utanför den småskalighet som finns i stadskärnan kan förvaltningen inte finna
några särskilda skäl för att med lagstöd göra inskränkningar i handelsfriheten.
Tvärtom, om det inte finns någon planberedskap för en utökad handel i Borgholm, riskerar handeln i kommunen att utkonkurreras av handel i andra
kommuner.
Förvaltningen finner, med stöd av ÖP, att det kan vara möjligt att reglera
handeln planmässigt till Handel med skrymmande varor, detta för att undvika
ett köpcentra, men att livsmedel inte kan inskränkas. Förvaltningens förslag
till revidering av planbestämmelse innebär att detaljhandel av mindre karaktär så som kläder och skor inte tillåts.
För att det ska vara möjligt att utveckla Yttre hamnområdet som nytt bostadsområde måste det finnas mark dit dessa verksamheter kan flyttas. Det
finns också önskemål från livsmedelsverksamheter att expandera i Borgholm,
men då måste kommunen ha lämplig plats att erbjuda.
____________________________
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§ 56

Dnr. L 2009-000436

Gullehamn 1:2, förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av två hus för bostadsändamål enligt motivering nedan.

Förhandsbeskedet gäller med följande villkor:
Byggnader skall utformas som ”smala och låga” byggnader med
sadeltak.
max byggnadshöjd 3,4 meter, 23 graders takvinkel.
Byggnader skall ges en dov färgsättning.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen (nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen) 2010-12-20 och avser förhandsbesked för nybyggnad
av två hus för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Miljö- och Byggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2011-0207 och var positiv till åtgärden.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljön och naturmiljön enligt 3 kap
6 § miljöbalken (MB).
2011-07-04 har strandskyddsdispens beviljats, länsstyrelsen har meddelat att
inte överpröva beslutet.
2011-12-15 har tillstånd för enskilt avlopp avseende två hus beviljats.
Berörda grannar har hörts och fyra yttranden med erinran har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandena men inte lämnat någon kommentar.
Lagstöd
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (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.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljJusterandes sign
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plan 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 riktlinjerna i MB och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och
rörligt friluftsliv.

Motivering av beslutet
Grannar hänvisar till en tidigare ansökan gällande 7 tomtplatser som har
återkallats av sökanden p. g. a. att den skulle avslås och att avslaget i så fall
borde gälla även i detta ärende. Skälet till ett eventuellt avslag i den tidigare
ansökan var att en så stor exploatering kräver att åtgärden prövas med detaljplan. Nu har sökanden kommit med en ny och kraftigt minskad ansökan
som
i stället utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen.
Kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i
MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Upplysningar
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 fastigheten Gullehamn 1:3 som avgivit yttrande i
ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
-------

Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2010-12-20
2010-12-20

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-28

sid 13 (20)

Paragrafer

45-63

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 57

Dnr. BN 2011-000615

Sjöstorp 2:20, förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser för
uppförande av fritidshus enligt motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen (nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen) 2011-05-24 och avser förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Sedan tidigare har två andra tomter intill fått positivt förhandsbesked på fastigheten. Det har även förekommit en förfrågan om förhandsbesked tidigare
på den aktuella platsen 2009-10-07. Då ansågs att lokaliseringen inte var
lämplig ur landskapsbildskäl och åtgärden skulle ha en negativ inverkan på
den äldre lantbruksbebyggelsen.
Berörda grannar har hörts och fastighetsägarna till Sjöstorp 2:15 och Sjöstorp
2:48 har framfört synpunkter att den nu föreslagna lokaliseringen inte överensstämmer med nämndens tidigare ställningstagande. Sökanden har tagit
del av yttranden samt kommenterat dessa men vidhåller sin ansökan.
En begäran om yttrande avseende negativt förhandsbesked lämnades 201112-21 och mottogs av sökanden 2011-12-28. Ett yttrande inkom 2012-01-02
där sökanden vidhåller sin ansökan och hävdar att det inte rör sig om ianspråktagande av jordbruksmark och de ansökta tomtplatserna ansluter väl till
väg som är byggd intill.
De aktuella tomtplatserna är ca 1.600 m2 var och gränsar till kanal i norr och
ca 30 meter från vägen mot Grankullavik i öster.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt att anordna en enskild avloppsanläggning på platserna enligt beslut
om förhandsbesked för avlopp 2011-06-23.

Motivering av beslutet
Åtgärden utgör ingen lämplig komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer
för detta finns i översiktsplanen. Åtgärden får en negativ inverkan på landskapsbilden och den äldre lantbruksbebyggelsen och får därigenom en dålig
helhetsverkan. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2,4,5 och 3 §§,
Justerandes sign
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samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses inte
uppfyllda.
Upplysningar
Kopia på beslutet delges de grannar som beretts tillfälle att yttra sig.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta

Ankomstdatum
2011-05-24

____________________________

§ 58

Dnr. BN 2011-000721

Böda Kronopark 2:173, bygglov för uppförande av mast och två
teknikbodar
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av en 102 meter hög mast samt två
teknikbodar à 13 m2 enligt ansökan.

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig så att startbesked kan lämnas, därefter får åtgärden påbörjas.

att

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

att

slutsamråd behöver ej genomföras.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får anläggningen tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
Ali Ebrahim är anmäld som kontrollansvarig för projektet.
________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-12-23.
Projektet omfattar uppbyggnad av ny station för TV och radiokommunikation
i Fagerum. Stationen består av 102 meter hög mast för antennutrustning och
två teknikbodar, placering nordost om korsningen Trankärrsbasen-Blocklinjen,
ca 1 km väster om Fagerums by.
Masten får en placering enligt följande koordinater (RT 90)
x = 6349114 och y = 1572095.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
På grund av att det är svårt att peka ut vilka som är sakägare har underrättelse skett genom annonsering i dagspressen och kungörelse på kommunens
anslagstavla samt hemsida.
Statkraft Södra Vindkraft AB har i yttrande inkommet 2012-02-06 framfört att
bygglov för två vindkraftverk har beviljats företaget.
Eon har i yttrande inkommet 2012-02-09 ingen erinran.
Försvarsmakten har i yttrande inkommet 2012-02-16 ingen synpunkt.
Sökanden har tagit del av yttrandena som inte föranleder någon åtgärd.
I övrigt har inga erinringar inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
Motivering av beslutet
Platsen för åtgärden har bedömts som väl vald för ändamålet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutet skickas till de som avgivit yttrande i ärendet för kännedom.
------Handlingar som ligger till grund för beslut

Ankomstdatum

Situationsplan
Ritning
Projektbeskrivning
Planritning
Kontrollansvarig
Ansökan bygglov

2012-01-03
2012-01-03
2012-01-03
2012-01-03
2012-01-03
2012-01-03

____________________________
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§ 59

Dnr. BN 2011-000299

Föra 2:3, bygglov för uppförande av fördelningsstation samt en mast
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av en fördelningsstation samt en 60
meter hög mast enligt ansökan.

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig så att startbesked kan lämnas, därefter får åtgärden påbörjas.

att

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

att

slutsamråd behöver ej genomföras.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får anläggningen tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
Per Gullmander är anmäld som kontrollansvarig för projektet.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-02 och avser lov
för en ny fördelningsstation på fastigheten. Inom området kommer två transformatorer, en ställverksbyggnad och en 60 meter hög mast att uppföras.
Anläggningen är placerad mellan länsväg 136 (västra vägen) och länsväg 974
(östra vägen) i höjd med avtagsvägen till Djupvik.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
På grund av att det är svårt att peka ut vilka som är sakägare har underrättelse skett genom annonsering i dagspressen och kungörelse på kommunens
anslagstavla samt hemsida.
Sökanden har inhämtat yttranden från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Sjöfartsverket Trafikverket och Kalmar Airport som inte har något att erinra.
2012-02-15 skickades ärendet för yttrande till Oskarshamns flygplats, något
svar har inte inkommit.
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I övrigt har inga erinringar inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.

Motivering av beslutet
Platsen för åtgärden har bedömts som väl vald för ändamålet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31 plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och
avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutet skickas till de som avgivit yttrande i ärendet samt Oskarshamns
flygplats för kännedom.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Situationsplan
Projektbeskrivning
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-04

____________________________

§ 60

Dnr. BN 2011-000623

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

Justerandes sign

att

bevilja bygglov för uppförande av ett väderskydd om 26 m².

att

åtgärden är av sådan art att kontrollansvarig ej erfordras.

att

tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd anses ej nödvändigt
för detta projekts genomförande om sökanden / byggherren inte särskilt begär det.

att

bevilja startbesked.
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att

som kontrollplan för detta projekt gäller att byggherren skall skicka in
intyg om att arbetet utförts i enlighet med beviljat bygglov och enligt
gällande lagstiftning. Därefter utfärdas slutbesked och byggnaden får
tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked besvaras av våra byggnadsinspektörer.

att

nedsätta avgiften för den del som avser bygglovprövningen.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 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.
Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar att avgiften ska nedsättas alternativt helt
tas bort då Segelsällskapet är en ideell förening.
Birger Palm (S) föreslår att man tar ut halv avgift.

Motivering av beslutet
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.
Eftersom Segelsällskapet bedriver ett värdefullt ideellt arbete beslutar nämnden även att reducera avgiften för den del som avser bygglovprövningen, vilken motsvarar ca hälften av den totala kostnaden i ärendet.
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.
Att ta byggnaden i bruk innan slutbesked föreligger medför byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 21 § punkt 1.
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga
kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
-------
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Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2011-10-24
2011-10-24

__________________________

§ 61

Dnr. BN 2010-000170

Frönäs 1:8, yttrande till Växjö Tingsrätt angående överklagat beslut
(Mål nr P 2500-11, 4:3)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

motsätta sig vad som yrkas i målet och vidhålla tidigare ställningstagande med tillägg av nedanstående yttrande.

_______________________________________
Yttrande
Byggnaden saknar lov och är uppförd på en plats som dessutom kräver
strandskyddsdispens. Någon ansökan, vare sig för lov eller strandskyddsdispens, har inte lämnats in. Om byggnaden ska serva badplatsen/-gäster borde
den få en annan/bättre placering i förhållande till badplatsen.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Anne Svartling-Almqvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ.
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-04-05
(efter erhållen förlängd yttrandetid). (Mål nr P 2500-11, 4:3.)

________________________

§ 62

Dnr. BN 2010-000170

Frönäs 1:8, yttrande till Växjö Tingsrätt angående överklagat beslut
(Mål nr P 759-12, 4:3)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återkalla begäran om utdömande av vite enligt beslut 2011-11-14,
§ 42, då det visat sig att beslut 2010-12-01, § 318, som föreläggandet
grundat sig på, inte vunnit laga kraft.

_______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Vid kontroll med Länsstyrelsen sommaren 2011 meddelades att beslut 201105-26, dnr 403-259-11, inte hade överklagats och nämnden utgick från att
föreläggande hade vunnit laga kraft. Därefter begärdes utdömande av vite då
fastighetsägaren inte hade rättat sig efter föreläggandet.
Det var först i samband med att nämnden förelades av Mark- och miljödomstolen att yttra sig i ärendet som nämnden fick vetskap om att beslutet om
föreläggandet inte hade vunnit laga kraft.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Anne Svartling-Almqvist, Box 81, 351 03 VÄXJÖ.
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-04-05
(efter erhållen förlängd yttrandetid). (Mål nr P 759-12, 4:3.)

________________________

§ 63
Information om handläggning av nedskräpningsärenden
En kort information om handläggning av nedskräpningsärenden presenterades
för nämnden. En ny arbetsgrupp har bildats för att skapa ett gemensamt tillvägagångssätt vid hantering av nedskräpningsärenden. Av nu pågående
ärenden har de inom vattenskyddsområden prioriterats och inspekterats. Arbetet utgår från den befintliga rutinen som kommer att uppdateras vid behov.
För att säkerställa att ärendena hanteras lika kommer arbetsgruppen ta fram
en policy med gränsdragningar och riktlinjer. Vid framtagandet av policyn
kommer erfarenheterna från de nu utvalda ärendena att användas.
____________________________
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Planarbetet i planområdet Triangeln har under många år bedrivits med syfte att bereda
utrymme framförallt för företag som i och med detta kan lämna området i Borgholms yttre
hamn, vilket därigenom kan frigöras för attraktiv bostadsbebyggelse. Att få till stånd
bostadsbyggande i Yttre hamnen har varit ett uttalat kommunalt intresse och båda områdena
skulle med den tänkta utvecklingen på ett bra sätt uppfylla kraven i Plan- och Bygglagens 2
kap 1 §.
Efterhand har framkommit till nämndens ledamöter att förutsättningarna för grundstrategin
har förändrats. Företagen i Yttre hamnen är av olika skäl inte längre intresserade av att flytta
och en ny intressent med andra mål än de kommunala och samhällsbyggnadsmässiga har
markerat intresse av att investera i Triangelområdet. Vi välkomnar intressenter och
entreprenörer men hävdar att deras intressen måste harmoniera med de kommunala.

C '

Då det ursprungliga syftet med planering av Triangelområdet inte längre kvarstår bör området
och delar av det nedlagda arbetet användas till annat angeläget ändamål. Området är väl
lämpat för småindustri, för vilket finns god efterfrågan. Detta kan kompletteras med
partihandel och handel med skrymmande varor för att uppnå en god blandning och balans och
ett effektivt nyttjande av området.

O
Vi föreslår därför att planförslaget återförvisas till förvaltningen för omarbetning för
ovanstående ändamål. Vi vill se ett större antal huskroppar än i nuvarande förslag, en större
sammanlagd byggyta och en minskad sammanlagd parkeringsyta. Kraven på god gestaltning,
hög byggnadsteknisk standard och god energihushållning kvarstår.
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