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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 64

Dnr. S 2012-000016

Araben 3, bygglov för ombyggnad av villa till pensionat
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

enligt 11 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) förbjuda ägaren till
fastigheten Araben 3 att fortsätta byggnadsarbetena.

att

enligt 11 kap 37 § PBL förena beslutet med ett vite om 300.000 kronor
om arbetena ändå fortsätts.

att

enligt 11 kap 38 § PBL skall beslutet gälla omedelbart.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-18 och avser
ändring av enbostadshus till hotell/pensionat.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 0E som anger bostadsändamål.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende användningssättet då hotell och vandrarhem är för tillfällig övernattning. Planbestämmelserna säger
att ”hufvudbyggnad ej får användas till annat än bostadsändamål, dock må
butik i boningshus inredas”. Det står vidare att byggnader skall uppföras så
att ”de få karaktär af villabyggnader och genom sin arkitektur gifva stadsdelen prägel af villastad”.
Motivering av beslutet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 5 § skall den som för egen räkning
utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) se
till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.
Det kan utläsas av inlämnade handlingar att en omvandling av det befintliga
bostadshuset till hotell/pensionat kommer att ske, en sådan omvandling har
ej stöd av giltigt bygglov samt strider mot detaljplanen.
Byggnadsarbetena har redan påbörjats varför arbetena måste avbrytas. Det
verkar även troligt att byggnadsarbetena kommer att fortsätta därför skall
beslutet gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 11 kap 5 § är Samhällsbyggnadsnämnden skyldig att ingripa om någon
utför åtgärd i strid med PBL och tillse att det som utförts blir undanröjt eller
på annat sätt rättat.
Upplysningar
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden/fastighetsägaren med uppgift om hur man överklagar.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 65
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 66
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Vi har anställt Jessica Olsson som sommarvikarierande livsmedelsinspektör samt Linus Lindh som kommer att arbeta med ett LOVA-projekt om
dagvatten i planer.
- Onsdag den 2 maj kommer en seminariedag att ordnas om service och
näringslivsklimat. Vi jobbar hårt med våra Servicelöften och utvärderar
också ett antal ärenden.
- Silon i hamnen rivs nu och vi fortsätter dialog med Lantmännen och
Beijer med syftet att frigöra hamnen för bostäder.
____________________________

§ 67

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för mars 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 69

Dnr. 2011-000403

Budget 2012 - med planering för åren 2013-2014, information
Ärendet utgick.
____________________________

§ 70
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 71
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72

Dnr. S 2012-000027

Långöre 1:4, förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för tre tomtplatser med motivering
enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-26 och avser
förhandsbesked för nybyggnad av tre hus för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljön enligt 3 kap 6 § miljöbalken
(MB) Området ingår i K26 Hjärpestad-Långöre.
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 (ÖP02) gäller vid
lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom
detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i
plan- och bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens
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 miljöbalken och i redovisade
riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Enligt förarbetena (prop 1985/86:2) till naturresurslagen (NRL) sägs i motivuttalande till 3 kap 1 § (numera 4 kap 1 § MB) bl.a. följande beträffande
Öland (sid 174): "Det öppna landskap som dominerar Öland är speciellt känsligt för ingrepp av olika slag. Bebyggelse bör därför lokaliseras på ett sätt som
är anpassat till landskapet och det befintliga bebyggelsemönstret. Särskild
försiktighet bör i vissa fall iakttas med att tillåta spridd bebyggelse, speciellt i
områden av den öppna karaktär som jag nyss nämnde och i områden som i
huvudsak är opåverkade av bebyggelse eller i övrigt har en orörd prägel."
Betydande återhållsamhet ska enligt förarbetena till NRL iakttas med att
tillåta ny enskild fritidsbebyggelse på Öland. Denna princip gäller även vid
tillämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr
prop 1997/98:45, s 35).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2012-02-06
och var negativ till åtgärden.
Vid samtal med sökanden har de negativa fakta presenterats och att förvaltningen kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan. Sökanden vidhåller
att ansökan prövas i det skick den är och vill inte göra någon ändring eller
återkalla ansökan.

Motivering av beslutet
Långöre är en våra bäst bevarade radbyar och dess öppna läge i terrängen
gör den synlig från alla väderstreck. Byns läge och indelning är medeltida.
Den ensamgård som ligger omedelbart väster om den föreslagna bebyggelsen
flyttades ut vid under 1800-talets första hälft vid de stora skiftena. Läget för
den föreslagna bebyggelsen strax norr om radbyn nära ensamgården skulle
inverka högst menligt på bybilden och förståelsen av denna. Detta synsätt har
stöd i vår Översiktsplan från 2002. De utläsbara radbyarnas antal och bebyggelse minskar i antal medan fritidshusbebyggelsen har haft ett närmast explosiv ökning de senaste årtiondena. För att radbyarna som är vårt kulturarv ska
kunna ha fortbestånd måste tillägg som de föreslagna noga övervägas. I detta
fall är tillägget inte lämpligt.
Åtgärden bedöms inte utgöra den komplettering till befintlig bebyggelse som
eftersträvas i översiktsplanen och uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap
2,4, 5 § PBL, samt anses strida mot hushållningsbestämmelserna i MB kap 3
och 4.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § förklarar Samhällsbyggnadsnämnden
att den sökta åtgärden inte kan tillåtas.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
----Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-01-26
2012-01-26

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr. S 2012-000030

Löttorp 1:2, förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

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

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-27 och avser
förhandsbesked för nybyggnad av tre hus för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför område med sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig, inga negativa yttranden
har inkommit.
2012-03-23 inkom yttrande från Trafikverket som påpekar att befintliga anslutningar till det statliga vägnätet bör användas och om att eventuella nya
anslutningar kräver tillstånd från väghållningsmyndigheten (Trafikverket)
samt att det råder ett byggnadsfritt område om 12 meter från vägområdesgränsen.
Tomtplatserna ska anslutas till det allmänna VA-nätet.

Motivering av beslutet
Det sökta området ligger inom och i direkt anslutning till det som i den fördjupade översiktsplanen (”Sätt Löttorp på kartan”) har pekats ut som lämpligt
för bostäder.
Kraven enligt 2 kap plan- och bygglagen (PBL) samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § förklarar Samhällsbyggnadsnämnden
att den sökta 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 lämplig 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 ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
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.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-01-27
2012-01-27

____________________________

§ 74

Dnr. BN 2011-000119

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

ompröva beslutet från 2012-02-29 i den del som berör byggnadsavgiften så att någon avgift ej skall påföras sökanden.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Handlingar för att bevilja bygglov fanns i maj månad 2011 och sökanden var
angelägen om att få börja bygga. Vid kontakt mellan förvaltningen och sökanden konstaterades att ett bygglov kunde meddelas men det medgav inte
möjlighet att börja bygga då någon bygganmälan ej var gjord. Sökanden
skulle därför omgående lämna in bygganmälan så att ärendet var helt komplett och både bygglov och bekräftelse på bygganmälan kunde göras i ett
sammanhang. Förvaltningen avvaktar därför att handlägga ärendet vidare till
dess att bygganmälan gjorts.
Sökanden säger sig ha skickat in bygganmälan via e-post den 31 maj 2011,
denna anmälan har inte på något sätt registrerats i nämndens diarium. I början av november månad 2011 upptäcktes att byggnaden redan är uppförd och
sökanden kontaktas per telefon om detta, varpå en ny bygganmälan skickas
in (även denna gång via e-post). 2011-11-14 kommer denna handling nämnden tillhanda i ett format som inte kan öppnas, ca en halv timme efter att
meddelandet sänts kontaktas sökanden så att problemet kan rättas till. Att
nämnden så fort har reagerat på det sist inkomna meddelandet visar ju bara
på att om det kommer något till nämnden så handläggs det så fort som möjligt, därför verkar det troligt att meddelandet som skickades 2011-05-31 inte
har kommit fram som det skulle.
2012-02-29 § 34 beviljade Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) bygglov i efterhand för nybyggnad av ett fritidshus. I beslutet påfördes byggherren även en
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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byggnadsavgift om fyra gånger bygglovavgiften för att ha påbörjat åtgärden
innan bygglov fanns.
Sökanden har i skrivelse inkommen 2012-03-14 redogjort för sin syn på händelseutvecklingen och begär att nämnden skall ompröva sitt beslut från 201202-29.
Motivering av beslutet
På grund av att sökanden 2011-05-31 har skickat in bygganmälan uppfattas
det som att man har uppfyllt sin del och att lovet snart kommer att beviljas.
Det framgår av skrivelsen att sökanden har varit i kontakt med flera personer
på förvaltningen och tycker sig ha fått sådana uppgifter som tyder på att allt
är klart för att börja bygga. Med hänsyn till de motstridiga uppgifter som finns
bör ingen byggnadsavgift påföras byggherren.
Upplysningar
Svar på det vattenprov som även efterfrågas i brevet kan bara konstateras
att kommunens ansvar i frågan inskränker sig till att vara inlämningsställe/
ombud för kunder till det laboratorium som utför proverna. Detta för att kunderna inte ska behöva åka ända till Kalmar för att först hämta provflaskor
och sedan lämna dessa där.
Det är det aktuella laboratoriet som har ansvaret att meddela provsvaren
till kunden, kommunen får endast en kopia för kännedom.
Om provsvar inte har erhållits måste man givetvis kontakta laboratoriet
direkt.
Kopia av beslutet expedieras Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom.
____________________________

§ 75

Dnr. BN 2011-000200

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

ompröva beslutet från 2012-02-29 i den del som berör byggnadsavgiften så att någon avgift ej skall påföras sökanden.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Handlingar för att bevilja bygglov fanns i maj månad 2011 och sökanden var
angelägen om att få börja bygga. Vid kontakt mellan förvaltningen och sökanden konstaterades att ett bygglov kunde meddelas men det medgav inte
möjlighet att börja bygga då någon bygganmälan ej var gjord. Sökanden
skulle därför omgående lämna in bygganmälan så att ärendet var helt komplett och både bygglov och bekräftelse på bygganmälan kunde göras i ett
sammanhang. Förvaltningen avvaktar därför att handlägga ärendet vidare till
dess att bygganmälan gjorts.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sökanden säger sig ha skickat in bygganmälan via e-post den 31 maj 2011,
denna anmälan har inte på något sätt registrerats i nämndens diarium. I början av november månad 2011 upptäcktes att byggnaden redan är uppförd och
sökanden kontaktas per telefon om detta varpå en ny bygganmälan skickas in
(även denna gång via e-post). 2011-11-14 kommer denna handling nämnden
tillhanda i ett format som inte kan öppnas, ca en halv timme efter att meddelandet sänts kontaktas sökanden så att problemet kan rättas till. Att nämnden
så fort har reagerat på det sist inkomna meddelandet visar ju bara på att om
det kommer något till nämnden så handläggs det så fort som möjligt, därför
verkar det troligt att meddelandet som skickades 2011-05-31 inte har kommit
fram som det skulle.
2012-02-29 § 34 beviljade Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) bygglov i efterhand för nybyggnad av ett fritidshus. I beslutet påfördes byggherren även en
byggnadsavgift om fyra gånger bygglovavgiften för att ha påbörjat åtgärden
innan bygglov fanns.
Sökanden har i skrivelse inkommen 2012-03-14 redogjort för sin syn på händelseutvecklingen och begär att nämnden skall ompröva sitt beslut från 201202-29.
Motivering av beslutet
På grund av att sökanden 2011-05-31 har skickat in bygganmälan uppfattas
det som att man har uppfyllt sin del och att lovet snart kommer att beviljas.
Det framgår av skrivelsen att sökanden har varit i kontakt med flera personer
på förvaltningen och tycker sig ha fått sådana uppgifter som tyder på att allt
är klart för att börja bygga. Med hänsyn till de motstridiga uppgifter som finns
bör ingen byggnadsavgift påföras byggherren.
Upplysningar
Svar på det vattenprov som även efterfrågas i brevet kan bara konstateras
att kommunens ansvar i frågan inskränker sig till att vara inlämningsställe/
ombud för kunder till det laboratorium som utför proverna. Detta för att kunderna inte ska behöva åka ända till Kalmar för att först hämta provflaskor
och sedan lämna dessa där.
Det är det aktuella laboratoriet som har ansvaret att meddela provsvaren
till kunden, kommunen får endast en kopia för kännedom.
Om provsvar inte har erhållits måste man givetvis kontakta laboratoriet
direkt.
Kopia av beslutet expedieras Länsstyrelsen i Kalmar för kännedom.
____________________________

§ 76

Dnr. S 2012-000016

Araben 3, bygglov för ombyggnad av villa till pensionat
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign
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att

kommunicera ett avslag på ansökan om bygglov för ändrad användning/ombyggnad av bostadshus till pensionat om 120,4 m² (BYA)
plus 11,9 m² tillbyggnad (totalt 132,3 m² BYA och 254,5 m² BTA),
med motivering enligt nedan.

att

i samband med kommuniceringen informera sökanden om storleken
(44.000 kronor) på byggsanktionsavgift som måste tas ut enligt lag
(Plan- och byggförordningens 9 kap 20 §), i och med att byggnationen
är påbörjad utan bygglov eller startbesked.

Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-01-18 och avser
ändring av användningssätt av bostadshus (120,4 m² BYA) till pensionat med
10 sovrum, samt tillbyggnad av huset med 11,9 m² BYA. Ärendet var, efter
komplettering, klart för handläggning 2012-04-12.
Åtgärden innebär att huset byggs om till 11 uthyrbara rum med varsin egen
WC/dusch. Ingen personal som ansvarar för pensionatets drift skall befinna
sig i huset enligt inlämnat ritningsunderlag. Huset ligger på Badhusgatan i
kvarteret Araben, som enbart består av villatomter, med undantag av BEAB:s
kontorslokal. Vissa av husen har rumsuthyrning, men då direkt kopplat till att
husägaren även bor i huset och kan ha kontroll/uppseende över sina hyresgäster. Denna typ av uthyrningsform är vanligt förekommande i och kring
Borgholm. I fallet med Araben 3 är åtgärden av en annan nivå och känslig på
grund av att tomterna i bostadsområdet är relativt små, ca 700-1050 m². En
sådan tomtstorlek fungerar bra för enskilda familjer, men blir mer olämpligt
när det kommer till verksamhetsutövning av det slag som denna
ansökan handlar om.
2012-02-18 ombads sökanden att komplettera ärendet med bland annat
brandskyddsdokumentation och situationsplan samt redogörelse hur befintlig
gårdsbyggnad kommer beröras av ombyggnationen/verksamheten.
2012-02-21: KA ringer in och diskuterar kompletteringarna. Frågan om bygglov för skylt ställs. Graden av omgivningspåverkan (ljud) diskuteras.
2012-03-09: Situationsplan kommer in. 11 parkeringsplatser är redovisade.
2012-03-19: Grannehörande går ut.
2012-03-21: Omfattande rivningsarbeten har påbörjats.
2012-03-26: Byggnationsarbeten har påbörjats. Bland annat tillbyggnad av
huset samt anläggning av parkeringsplatser. Reviderade ritningar kommer in.
Ändring från 10 till 11 uthyrningsrum.
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2012-04-02: Sammanställning av de grannar som yttrat sig i frågan skickas
till sökanden för kännedom.
2012-04-10: Samtal med KA som uppger att han tycker det räcker med att
han är närvarande vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök ungefär halvtid
in i byggandet.
2012-04-11: Samtal med sökanden som informeras om att han kommer att
få byggsanktionsavgift utdömt på grund av påbörjad byggnation.
2012-04-12: Brandskyddsdokumentation och sökandens svar efter grannehörande inkommer.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 0E.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende ”Hufvudbyggnad får ej
användas för annat än bostadsändamål.”
Berörda grannar har hörts och fyra erinringar inkom mot verksamhetens omgivningspåverkan och omfattning. Direkt insyn på rågrannars tomter samt
förväntade ljudnivåer, framförallt sommartid, upplevs besvärande. Även att
parkeringsplatser skall anläggas i direkt tomtgräns upplevs mycket störande.
Det kommer medföra starkt ljussken in genom fönster i villa på grannfastighet. Sökanden har tagit del av yttringarna men vidhåller ansökan utan ändring.

Motivering av beslutet
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL).
Verksamhetens omfattning anses ha en stor omgivningspåverkan på grannar
i villaområdet.
Rivnings- och byggnationsarbeten har påbörjats innan bygglovsfrågan är
avgjord.
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.
Beslutet är en kommunicering med sökanden och kan inte överklagas.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-24

sid 13 (19)

Paragrafer

64-83

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 77
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt ansökan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Inkommen ansökan innebär att följande åtgärder behöver åtgärdas för att
bostaden skall fungera för familjen.
Enligt intyg ”Sökanden behöver kontinuerlig intensiv behandling/träning för
att få tillgång till sina förmågor för att utveckla vardagliga aktiviteter och i leken, som är nödvändigt för hans fortsatta utveckling och framtid. Han behöver ges alla möjligheter för att utveckla alla dessa färdigheter, som normalt
sker automatiskt. För detta behöver han daglig anpassad träning utifrån sina
behov.” och även att ”Sökanden behöver tillgång till ett rum, avskilt från övriga utrymmen i huset, för att ges möjlighet till daglig behandling/ träning utifrån hans svårigheter att integrera perceptionen med de motoriska färdigheter som kroppsuppfattning. Ett ljudisolerat, ljust rum, som är utrustat med
helt säkra fönster för få en helt säker miljö.”
Utbyggnad av enbostadshus för skapande av behandlings/träningsrum.
Åtgärdens kostnad är beräknad till 900.000:-.
Lagstöd
Åtgärden uppfyller kraven enligt 6 § Lag om bostadsanpassningsbidrag.

Motivering av beslutet
Enligt 6 § Lag om bostadsanpassningsbidrag "lämnas bidrag för åtgärder för
anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad
som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för
att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade."
För att bostaden skall vara funktionell för familjen är det nödvändigt att sökta
åtgärder blir utförda.
____________________________
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§ 78

Dnr. BN 2010-000430

Mellböda 3:17, yttrande till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
angående överklagat beslut (Mål nr P 1088-12, 4:2)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

vi motsätter oss vad som yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut
i ärendet.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden/SBN)
beslutade 2011-07-20 § 32 att bevilja positivt förhandsbesked för uppförande
av tre bostadshus.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2012-02-20 (dnr 4034783-11) avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som 2012-04-03 förelägger SBN att yttra sig i ärendet. I svaret,
som ska vara skriftligt och Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 201204-25 (förlängd yttrandetid erhållen till 2012-05-03), ska framgå om nämnden medger eller motsätter sig vad som yrkas i målet.
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Christina Gustavsson, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr P 1088-12, 4:2)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-05-03.
____________________________

§ 79

Dnr. 2010-000738

Källahamn 1:13, yttrande till Mark- och miljödomstolen
(Mål nr M 4830-11, 3:3)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
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motsätta sig vad som yrkas i målet och vill tillägga följande:

att

det är utan tvivel att vitesföreläggandet är ställt till xx som har
rådighet över byggnaderna.
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att

en privatisering av strandskyddat område har skett och att pågående
verksamhet har inskränkt allmänhetens tillgång till hamnområdet.
E-mail till Källahamn visar att hyresgäster uppfattar mark utanför
sjöbodarna som ”sin tomt”, ”sitta på våra bryggor” och att privata
möblemang ställs upp utanför sjöbodarna.

att

byggnadernas användningssätt avviker från projektbeskrivning Källahamn, 2008-02-24, som utgjort underlag för att meddela strandskyddsdispens. Det ändrade användningssättet samt uppställning av
trädgårdsmöbler och blomkrukor m.m. har utökat hemfridszonen runt
sjöbodarna. I projektbeskrivningen framgår att max 16 kvm av sjöbodarnas yta ska inredas för övernattning, hygien och pentry, resterande
yta blir förvaringsutrymme för fiskeutrustning.

För övrigt vidhåller Samhällsbyggnadsnämnden tidigare yttrande och beslut
i ärendet.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden/MBN (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden/
SBN) beslutade 2011-05-25 att enligt 26 kap 9 och 14 § § miljöbalken (MB)
förelägga ägaren 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 och strandskyddsdispens ska sökas för
utförd rondell.
SBN har i beslut 2012-02-29 § 36 yttrat sig till Mark- och miljödomstolen.
I skrivelse daterad 2012-03-26 yttrar sig LRF Konsult (som ombud för xx)
över SBN's yttrande.
Mark- och miljödomstolen ger nu SBN tillfälle att skriftligen yttra sig över
denna skrivelse i ärendet. Svaret ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda
senast 2012-04-18 (förlängd yttrandetid t.o.m. 2012-05-03 är beviljad).
Beslutet skickas till: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Att.
Christina Gustavsson, Box 81, 351 03 VÄXJÖ. (Mål nr M 4830-11, rotel 3:3)
Yttrandet skall vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 2012-05-03.
____________________________
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§ 80

Dnr. 2012-000503

Fastställande av nytt gatunamn inom Räpplinge församling,
Borgholms kommun - Prinsessan Estelles promenad
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

fastställa gatunamnet Prinsessan Estelles promenad.

________________________________________
Den ca 1,5 km långa promenadvägen längs Kalmarsund mellan staden Borgholm och Sollidens egendom har en äldre historia än Sollidens tillkomst vid
1900-talets första år. Borgholms Kungsgård anlade runt 1860 ett antal
strandnära torp mellan Borgehage och Borgholm. Inom och omkring det som
skulle bli Sollidens egendom hette dessa räknat från söder: Rom, Regnekulla,
Ålevik, Fäholmen, Skönvik, Stensrör, Slakvik, Sandvik och Lugnet. Torparna
hade en enkel väg längs kusten vars dragning i stort överensstämmer med
dagens.
De första ca 600 meterna från staden räknat utgjordes av vägen till Kråkuddens fyr vilken i statlig regi anlades år 1865. Badorten Borgholm härstammar
också från detta årtionde och redan här kom vår väg att bli en tidig strandpromenad med Kaffetorpet och Restaurang Höjden som mellanmål.
Vägens nuvarande sträckning och solida underbyggnad kom till i samband
med att dåvarande kronprinssessan Victoria förverkligade sin dröm om ett
sommarboende på Öland. Jägmästare Fridman med erfarenhet från skogsvägsbyggande i Böda kronoskog ledde arbetet och anlade i Victorias ögon på
tok för breda och dyra vägar. Hundra år senare är vi tacksamma för hans
framsynthet. Hästtransporter körde Sollidenmjölk till stadens mejeri och
hämtade förnödenheter och gäster i staden.
Under 1900-talets första halva kallades vägavsnittet ”Drottningens väg”, en
benämning som därefter fallit i glömska. Namnet Strandvägen har därefter
nyttjats men är inte registrerat som namn på adresskartan. Istället benämner
Lantmäteriverket hela sträckan mellan Strand Hotel och Sollidens grindar som
Villagatan. Villagatan utgör endast den sträcka om ca 200 meter med kvarteren Stranden och Strandbo på sin norra sida och med Villakvarteret och kvarteret Afrika på sin södra sida. I samband med den förestående namnändringen är det nu ett gyllene tillfälle att rätta denna felskrivning.
Vilket namn vore bättre än PRINSESSAN ESTELLES PROMENAD.
Namnet ”Prinssessan Estelle” har, via Solliden, förvisso anknytning till den aktuella sträckningen. Begreppet Promenad skildrar väl de värdiga förflyttningar
som till fots i 150 år skett här och uppmuntrar till ytterligare sådana i framtiden. Biltrafik göre sig ej besvär. Vägavsnittet har således vart femtionde år
fått nya benämningar. Om ytterligare femtio år kan det i analogi med detta
måhända bli en ”Drottning Estelles Promenad".
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Yrkanden
Föreliggande förslag är att den aktuella vägsträckan utgår från Villagatan och
sträcker sig ner till grindarna i söder. Birger Palm anser att "Strandvägen" är
ett vedertaget namn för den vägen och yrkar därför att promenadvägen som
sträcker sig från Kaffetorpet och ut till korsningen Strandvägen istället ges
det föreslagna namnet.
Efter diskussion finns ett kompromissförslag där vägsträckningen är från
Villagatan och upp till Kaffetorpet.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden
bifaller kompromissförslaget - sträckning från Villagatan till Kaffetorpet.
Birger Palm (S) och Willy Kuppe (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Birger Palms yrkande.
____________________________

§ 81

Dnr. 2012-000476

Bullerpolicy, information
Samhällsbyggnadsförvaltningen får varje år in klagomål angående buller kring
verksamheter, främst gäller detta under sommarsäsongen.
KF antog 2005-06-13 § 32 en bullerpolicy med riktlinjer för att förhindra förekomsten av ljudstörningar från serveringar, musikarrangemang m.m, i och
med denna revidering kommer policyn att breddas.
Målet är att så få människor som möjligt ska känna sig besvärade av buller/
höga ljudnivåer och att de nationella miljömålen ska uppfyllas i Borgholms
kommun.
Bullerpolicyn syftar till att:
- redovisa de gällande riktvärden för buller som miljö- och hälsoskyddsinspektörerna kommer arbeta efter,
- verksamhetsutövare, med hjälp av detta dokument, ska kunna utläsa
vilka ljudnivåer som accepteras,
- utifrån bullerpolicyn ta fram informationsblad som är riktade mot verk
samhetsutövarna.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-04-24

sid 18 (19)

Paragrafer

64-83

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 82
Planavdelningen informerar
Planavdelningen informerade nämnden om utmaningarna med klimatanpassningar inför kommande klimatförändringar och hur de påverkar den fysiska
planeringen. Informationen baserade sig på klimatscenarier från SMHi, utförda klimatanalyser i Kalmar län samt översvämningskarteringar över Borgholm
gjorda utifrån nya höjddata. Några exempel på klimatanpassningsarbete i
plandokument från grannkommunen Oskarshamn lyftes fram.
____________________________

§ 83

Dnr. P 2008-0003

Triangeln, information-/diskussionsärende
Genom att nämndens beslut i mars ändrat förutsättningarna för att färdigställa planen över Triangeln har förvaltningen lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen som är uppdragsgivare för planen, med innebörden att kommunstyrelsen fattar beslut om arbetet ska fortsätta och i så fall hur. Det är
inte möjligt för förvaltningen att fortsätta planarbetet utan en tydlig politisk
avsiktsförklaring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
• kommunstyrelsen besluta att ge nämnden i uppdrag att fortsätta
detaljplanearbetet med användningsområdet Handel alternativt
ändra uppdraget till något annat användningsändamål eller avsluta uppdraget.
Problemen är:
1. Nämndens beslut bryter mot nämndens uppdrag från kommunstyrelsen som är att ta fram en plan för handel och service. Denna användning har också varit syftet i planprogrammet samt i detaljplanens samråd och genomförande. Ett ändrat användningsområde gör att stora delar får göras om med ökade kostnader som följd. Beslutet bryter också
mot markägarnas intressen.
2. Nämndens beslut bryter mot kommunfullmäktiges beslut avseende användningsområde. Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-29 att
ändra miljö- och byggnadsnämndens beslut i planprogramärendet att
planen ska avse småindustri och betonade att uppdraget gäller handel
och service. Kommunfullmäktige avvisade också förbehållet att dagligvaruhandel endast bör tillåtas i en mer begränsad omfattning, t.ex. som
komplement till en bensinstation.
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3. Nämndens beslut bryter mot gällande lagstiftning. Enligt PBL ska
kommunen vid planläggning främja ”en god ekonomisk tillväxt och
en effektiv konkurrens”. Det finns möjlighet att precisera planbestämmelsen Handel men ”endast om det finns skäl av betydande vikt”.
Betydande vikt är ett starkt krav och det kan vara miljömässiga skäl
men inte konkurrensskäl. Det är inte tillåtet att särbehandla olika företag genom att text ställa krav på att avtal ska finnas om etablering av
specifikt företag innan detaljplanen fastställs. Det är inte heller förenligt
med lagstiftningen att ställa villkor som att all mark ska vara i kommunens ägo innan planen fastställs eller att vissa företag redan från början
är uteslutna som exploaterings- eller byggföretag. Det finns inte heller
något stöd i PBL eller annan lagstiftning att ställa villkor på markanvändning i andra områden, t.ex. yttre hamnen för att fastställa den här
planen.
4. Som upplysning bifogas regeringsuppdrag till Boverket att se över hur
kommunerna följer syftet i PBL avseende en god ekonomisk tillväxt
och en effektiv konkurrens.
____________________________
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