SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-08-22

sid 2 (29)

Paragrafer

135-155

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 135
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________
§ 136
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
Dag Svensson har anställts som vik livsmedelshandläggare.
I halvårsuppföljningen står att Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet anställda. Det är fel, två tjänster med medarbetare som slutat har inte besatts (Annelie M, Sara B), inte heller planeringstjänsten vid KLK där vi tagit
över den största delen av arbetsuppgifterna utan ökade resurser.
Förvaltningen informerade om Eskilslund där en strandskyddsdispens har
meddelats med en husplacering som är lämplig enligt nämnden. Tomtplatsavgränsningen avses prövas av Länsstyrelsen. Efter att överprövningen är färdig
bör förvaltningen ges delegation att besluta i bygglovfrågan.
- Birger Palm (S) föreslår ett info-möte (KS?) som pedagogiskt beskriver både
hur och vad förvaltningen arbetar med - alla inom kommunen måste få en
gemensam bild av vårt arbete, resurs-/brist och problematik.
- Arne Sjögren (KD) önskar en sammanställning av förvaltningens personal
(alla olika arbetsuppgifter/utbildningar m.m.) till nästa möte.
____________________________
§ 137

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för juni-juli 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

______________________________________
Vid dagens sammanträde inlämnas ett skriftligt yrkande från Björn Engström
(M) gällande redovisning och uppföljning av Ekerumsprojektet:
- Hela kostnaden för Ekerumsprojektet ska redovisas fram till nu och vad
som är kvar att redovisa.
- Till nästa nämnd ska lämnas förslag hur KS ska kompensera nämnden för
att nämnden varit tvungen att ta av ramen för KS-projektet Ekerum.
____________________________

§ 139
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 140
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________

Justerandes sign
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§ 141

Dnr. 2009-000 014

Solberga 5:19 m.fl., Köpinggården, detaljplan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att

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

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2009-09-16. Detaljplanen avser att ändra befintligt ändamål som samlingslokal till bostadsändamål.
Ändringen medför att Köpinggården rivs och inom fastighet 5:19 medges
maximalt 10 nya bostadstomter. Området omfattar en areal på ca 6.000 m2
mark.
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN, nuvarande samhällsbyggnadsnämnden)
beslutade 2010-01-17 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Solberga 5:19 m.fl.
Under 2011-05-23 till 2011-06-07 har en särskild arkeologisk undersökning
genomförts. Fornlämningen inom det undersökta området är undersökt och
borttaget. Länsstyrelsen ger tillstånd enligt kulturminneslagen att ta marken i
anspråk för avsett ändamål 2011-06-27.
MBN beslutade 2010-09-28 §199 att godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning för samråd. Samråd pågick från 2011-10-31 till
2011-11-21, samrådsmöte hölls 2011-11-09. Inkomna synpunkter från berörda remissinstanser och sakägare samt ändringarna av förslaget finns
sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen.
Motivering av beslutet
Fastigheten Solberga 5:19 ligger centralt i Köpingsvik med korta avstånd till
affär, skola och kollektivtrafik. Platsen är av dessa skäl lämplig för bostäder.
Den gällande byggnadsplanen medger inte bostäder vilket är anledningen till
upprättande av ny detaljplan.
Idag finns det stor efterfrågan på mindre tomter i Köpingsvik och Solberga
5:19 är logistiskt sett en bra plats för tät bebyggelse. Den nya detaljplanen
ska möjliggöra att ett antal enbostadshus kan uppföras. Området har nära till
offentlig och kommersiell service varför hus för permanentboende är sannolikt. Husen får vara i två våningar på förhållandevis små tomter.
Planförslaget har nu vidareutvecklats utifrån de synpunkter som inkom vid
samråd. Förslaget till detaljplan medger den planerade byggnationen med tio
stycken friliggande småhus som illustreras på Illustrationsplanen.

Justerandes sign
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Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats och godkändes
för samråd 2011-09-28 § 199. Planens genomförande bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed
inte upprättas.
____________________________

§ 142

Dnr. BN 2011-000561

Mellböda 5:16 och 5:18, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanearbete, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till förvaltningen 2011-09-20. Sökande
avser att stycka av mark för 10 tomter för fritidshus. Eftersom den önskade
exploateringen är flertalet tomter kommunicerades med sökande att de må
ansöka om planbesked, eller alternativt ansöka om förhandsbesked för ett
färre antal tomter. Sökande har velat pröva möjligheten med planbesked.
En komplett ansökan om planbesked inkom 2011-12-15 och gäller ny detaljplan.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger väster om riksväg 136 i Mellböda, ca 10 kilometer norr om
Löttorp och nås vid avfart vid Böda landsväg via Brännegatan. Området utgörs av ett sammanhållet blandskogsområde med karaktär utav lund och löväng med inslag av tall. Vegetationen i området är artrik. Naturvärdet utgörs
av olika karaktärer i form av lundkaraktär, hässlen, busk- och trädbärande
äng där hävdgynnade torrmarksflora förekommer. Karaktären visar även på
kulturhistoria. Fastigheterna är idag obebyggda men i närområdet finns mindre bebyggelsegrupper i form av totalt ett tiotal tomter i mindre grupper. Runt
omkring utgörs området i huvudsak av jordbruksmark samt ett skogsområde i
väster. Äldre skylt på platsen anger att området har en grundvattentillgång.

Yrkanden
Vid ärendets genomgång inlämnar Arne Sjögren (KD) följande skriftliga
yrkande:
"Att SBN beslutar att bifalla ansökan om planbesked på av kommunen ej prioriterat markområde och under förutsättning att den sökande inom två år själv
anlitar extern sakkunskap (arkitekt) för arbetets genomförande och oeftergivligt påtar sig fullt kostnadsteckning för planarbetet."
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att
inte inleda detaljplanearbete och avslå ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag att avslå ansökan.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Borgholms kommuns Översiktsplan från 2002 pekar på att det på flera ställen
finns detaljplaner som inte är helt utbyggda. Detta är ett faktum som kvarstår
idag. Översiktsplanen påvisar att bebyggelseutvecklingen i första hand bör
ske inom de områden som redan är detaljplanelagda innan nya markområden
tas i anspråk. I ÖP 2002 framgår även att ett ökat permanentboende är en av
kommunens viktigaste målsättningar. Kommunens planarbete bör primärt
främja utveckling som kan resultera i bosättning, verksamheter och sysselsättning i högre grad. Den aktuella förfrågan kommer att resultera i ett begränsat antal tomter som är mest attraktiva som fritidshustomter.
Ett ställningstagande utifrån ÖP 2002 är att ta fram fördjupade översiktsplaner för de samhällen som anses ha mest tillväxtpotential de närmaste decennierna. Kommunens resurser prioriteras utifrån kommunens föreliggande behov. Det tänkta planområdet ligger inte inom ett av de områden som kommunen angett ska utvecklas genom fördjupad översiktsplan. En ny detaljplan
med dessa givna omständigheter skulle ligga så långt fram i tiden enligt
kommunens planprioritering att de förutsättningar som utreds i planbeskedet
måste omprövas vid uppstart av ett planarbete då nya styrdokument, ny lagstiftning eller andra förändringar kan ha upprättats.
Kommunen har gjort en checklista för att bedöma konsekvenserna utav ett
ökat antal tomter på platsen. Helhetsbilden av området medför att området
får ett naturvärde. Checklistan indikerar att fastigheterna inte är alltigenom
olämpliga som tomtplatser ur miljösynpunkt, men mycket stor hänsyn måste
tas till naturmiljön i området. Den sökta åtgärden anses vara en väl kraftig
exploatering av fastigheterna med tanke på omgivande bebyggelsekaraktär
och naturmiljön.
Sammanvägda faktorer motiverar att området inte är lämpligt för planläggning enligt sökt handling.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.

Justerandes sign
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Avgift
Faktura skickas senare.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
____________________________

§ 143

Dnr. BN 2011-000726

Dödevi 3:8, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanearbete, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till förvaltningen 2011-12-23. Sökande
avser att omvandla åkermark på södra delen av fastigheten till tomter för enbostadshus. Fastigheten är ca 3 ha varav fastighetsägaren avser exploatera
området med tomter på ca 1000 m2 inklusive tillfartsvägar och grönområden.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger i Binnerbäck, ca en km öster om Hornsjön och 5 km norr
om Löttorp. Fastigheten är en numera nedlagd jordbruksfastighet. Gårdsbebyggelsen ligger i norra delen, södra delen utgörs av åker- ängsmark. Fastigheten nås norrifrån via Hornsjögatan som i sin tur ansluter till Byerumsvägen.
Bebyggelsen i närområdet är främst koncentrerad längs med Hornsjögatan.
Fastigheten omges i söder av åkermark på båda sidor.
Tillfarten sker idag från Hornsjögatan i norr. En mindre väg löper söder om
fastigheten, även den med anslutning mot Byerumsvägen. För att kunna nyttja området enligt ansökan måste tillfarten ske via denna mindre väg, varför
en ny större korsningspunkt mot Byerumsvägen vore nödvändig.
Området ligger inom yttre skyddszon för vattenskyddsområdet i Löttorp. Två
noteringar av arter som förekommer på rödlistan är noterade i närområdet,
placeringen på lokalerna är dock osäker.

Yrkanden
Vid ärendets genomgång inlämnar Arne Sjögren (KD) följande skriftliga
yrkande:
"Att SBN beslutar att bifalla ansökan om planbesked på av kommunen ej prioriterat markområde och under förutsättning att den sökande inom två år själv
anlitar extern sakkunskap (arkitekt) för arbetets genomförande och oeftergivligt påtar sig fullt kostnadsteckning för planarbetet."
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Förvaltningens förslag till beslut att inte inleda detaljplanearbete och avslå
ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag att avslå ansökan.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Ett ställningstagande utifrån ÖP 2002 är att ta fram fördjupade översiktsplaner för de samhällen som anses ha mest tillväxtpotential de närmaste decennierna. Eftersom planarbete är ett tids- och kostnadsförbrukande arbete är
det av högsta vikt att kommunen använder resurserna utifrån ett föreliggande
behov. Det tänkta planområdet ligger inte inom ett av de områden som kommunen angett ska utvecklas genom fördjupad översiktsplan.
Området är idag öppen åkermark och omges av öppna marker på båda sidor.
Den tänkta bebyggelsen skulle avvika från bebyggelsemönstret i omgivningen, och på grund av de öppna markerna påtagligt förändra landskapet. Enligt
ÖP2002 ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter till den lokala traditionen. Exploateringsområdet skiljer ut sig från bebyggelsemönstret i området i övrigt.
Kommunen anser att jordbruksmark endast i undantagsfall bör omvandlas till
bostadsmark. Tätortsutveckling och förtätning inom ett samhälle kan vara en
sådan faktor där det är motiverat att omvandla jordbruksmark. Den sökta åtgärden kan inte ses som tätortsutveckling. Åtgärden anses heller inte uppfylla
ett så angeläget syfte från allmän synpunkt att det anses lägligt med en omvandling.
Hänsyn bör tas till att området ligger i ett större jordbrukslandskap. Då sammanhängande jordbruksmarker av större areal är mer värdefulla anser kommunen att den tänkta åtgärden kan innebära ett hinder för ett framtida bruk
av jordbruksmarken i området.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.

Avgift
Faktura skickas senare.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-08-22

sid 9 (29)

Paragrafer

135-155

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 144

Dnr. P 2008-0003

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

föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplan Triangeln, Borgholm
13:1, 13:2 m.fl. fastigheter, med tillhörande handlingar.

________________________________________
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 var på samråd under sommaren 2009. Detaljplanen ställdes ut under hösten 2011.
Detaljplanen togs upp i samhällsbyggnadsnämnden (SBN) inför antagande
2012-01-25 §9.
Efter votering beslutar nämnden att man bör revidera planbestämmelserna på
plankartan så att kvartersmark enbart ska gälla Handel/Partihandel.
Förvaltningen föreslår 2012-02-29 §3 SBN att ta ställning till förvaltningens
förslag till beslut som innebär att livsmedel tillåts då förvaltningen inte finner
stöd i gällande lagstiftning för att utesluta livsmedel. Nämnden beslutade att
återremittera ärendet till förvaltningen för inväntande av diskussion i politikergrupperna.
Ärendet återupptogs 2012-03-28 §45-63 då SBN beslutar att upphäva tidigare beslut 2012-01-25 §9 samt att återremittera detaljplanen för revidering.
Detaljplanen togs upp som diskussionsärende på följande nämnd 2012-04-24
§ 64-83 där förvaltningen redovisade skälen till varför planarbetet enligt
nämndens föreslagna revideringar inte anses kunna fortsätta.
Ärendet togs upp som diskussionsärende 2012-05-29 § 101. Förvaltningen
fick då i uppdrag att arbeta vidare i ärendet och ta fram ett förslag till beslut.
Nämnden beslutade 2012-06-27 § 112 att uppdra åt förvaltningen att ta fram
antagandehandlingar för Handel och service med planbestämmelse H, handel.
Planförslaget har nu justerats gällande gestaltning, parkering, säkerhetsfrågor
gällande farligt godsled och dagvattenhantering.

Justerandes sign
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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.

Motivering av beslutet
Detaljplaneförslaget följer planuppdraget nämnden fått från kommunstyrelsen
där syftet är att ta fram ytor för handel och service.
Syftet är att detaljplanelägga mark för handel och service i området vid korsningen Norra infarten - länsväg 136. Borgholms kommun har tagit fram planprogram och ett förslag till detaljplan för Yttre hamnen. I dessa föreslås att
flera av de nuvarande verksamheterna i Yttre hamnen flyttas. Några av dessa
kan erbjudas plats i Triangeln. I området finns dock plats för fler verksamheter, i första hand handel med skrymmande varor och livsmedel, d.v.s. den typ
av handel som redan idag ligger utanför centrala stadskärnans utbud av så
kallad upplevelsehandel.
____________________________

§ 145

Dnr. BN 2011-000 554

Kv Åkaren 27 m.fl., detaljplan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna förslag till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning
för samråd.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked behandlades 2011-08-24 av Miljö- och byggnadsnämnden (MBN, nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som beslutade att
lämna ett positivt planbesked. Genom beslutet 2011-08-24 §179 angavs att
planarbetet skulle påbörjas direkt.
Planen syftar till att ge möjlighet till befintlig verksamhet att utvecklas. Den
ska också svara mot behovet av parkeringsplatser och en förbättrad trafiksituation.
Ändringen medför att byggrätten för handel utökas samt att ytterligare en yta
avsedd för verksamhet avsätts i områdets östra del. Markområdet mellan de
båda ytorna avsätts för parkering och infiltrationsytor.

Justerandes sign
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Gällande planer
För området gäller Stadsplan Borgholm, planområdet omfattas också av en
ändring av stadsplanen (nr 188 i kommunens register). Gällande plan medger
”HANDEL” i områdets norra del. I östra delen medges bostäder i två plan.
I Översiktsplanen från 2002 beskrivs Borgholm som Ölands största tätort vilket gör ortens serviceutbud viktigt för ett stort omland. Vidare ska all exploatering inom orten föregås av detaljplan.
Syfte med detaljplanen
Fastigheten Åkaren .. ligger strategiskt i Borgholm med kort avstånd till de
mest centrala delarna längs med ortens ena tillfartsgata Storgatan. Området
har också goda möjligheter att nås med kollektivtrafik. Platsen är av dessa
skäl lämplig för utveckling.
Den gällande planen medger en byggnadsarea som i dagsläget till fullo har
utnyttjats. Vidare har inte bostadsbehovet i orten varit så stort att den gällande planens möjlighet att bygga bostäder nyttjats. Området skulle med nu
föreslagna ändring övergå från att vara bostäder till att stället ge plats åt en
mindre verksamhet och svara mot parkeringsbehovet för den nya verksamhetsytan och den utökade (ICA).
Idag är ICA en välbesökt butik vilket ställer krav på parkeringsmöjligheter och
lagerhantering. Butiken är i behov utav ytterligare utrymme för att kunna utvecklas och förbättras. Ett tillfälligt bygglov har beviljats för ett antal parkeringsplatser inom planområdet. Detta lov löper ut vid årsskiftet 2012/2013.
Den nya detaljplanen ska möjliggöra en utökning av byggnadsytan och ge
verksamheten en möjlighet att utvecklas. Genom planändringen kan ett permanent bygglov för parkeringen beviljas. Det har inte tidigare varit möjligt då
parkeringsändamålet strider mot nu gällande detaljplan.
Planens genomförande ska bidra till att stärka upplevelsen av Storgatan som
ett viktigt stråk i Borgholm, därför ges gestaltningsfrågorna stort utrymme i
planen. Vidare bidrar planens genomförande till att skapa en säkrare trafiksituation på Storgatan, både för gående och cyklister likväl som för motortrafikanter.
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.
____________________________
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§ 146

Dnr. S 2012-000044

Högby Sandby 15:8, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanearbete, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till förvaltningen 2012-02-06. Sökande
avser att omvandla kvartersmark med handelsändamål, samt allmänplatsmark för park och parkering, till kvartersmark med bostadsändamål. Den del
som idag är kvartersmark för handel önskas enligt ansökan få en kombinerad
användning med bostads- och handelsändamål. Området är ca 0,85 ha (ca
8500 m2) och innehåller två olika fastigheter med olika ägare. Sökande avser
att exploatera området med 4-5 tomter på mellan 600 och 1000 m2.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger vid Sandbybadets Camping, ca två km nordost om Löttorp.
Området nås via en befintlig gata som i sin tur ansluter till väg 136. Planområdet består av två fastigheter, hela 15:8 som idag är planlagd för handelsändamål samt del av 16:1 som är planlagd för park och parkering. På fastigheten 15:8 finns idag en kafé/butiksverksamhet under sommarmånaderna och
området på fastigheten 16:1 utgörs av gräsytor. Vägar finns utbyggda inom
och i anslutning till området. Planområdet omges till större delen av bostadsbebyggelse av fritidshuskaraktär men även camping. De föreslagna tomterna
ligger längs med vägen till Sandbybadet samt mittemot infarten till campingen som under sommarmånaderna är frekvent trafikerad. Området har inga
större värden ur naturvärdessynpunkt.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Vid planläggning och ändring av markens användning inom planområdet tas
mark i anspråk för bostadsändamål som idag är allmänt tillgänglig och som
kan fungera som buffert för kringliggande bebyggelse eller utvecklings- och
parkeringsområde för den befintliga verksamheten i planområdets absoluta
närhet (camping, kafé/restaurang). Den nuvarande markanvändningen bedöms som mer gynnsam för utvecklingen av de befintliga verksamheterna.
Nya tomtplatser bör placeras så att risken för störningar från befintliga verksamheter är låg.
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Ett ställningstagande utifrån ÖP 2002 är att ta fram fördjupade översiktsplaner för de samhällen som anses ha mest tillväxtpotential de närmaste decennierna. Kommunens resurser prioriteras utifrån kommunens föreliggande behov. Det tänkta planområdet ligger inte inom ett av de områden som kommunen angett ska utvecklas genom fördjupad översiktsplan.
Sammanvägda faktorer motiverar att området inte är lämpligt för planläggning enligt sökt handling.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.
Avgift
Faktura skickas senare.
____________________________

§ 147

Dnr. 2012-000286

Mellby 1:2, förhandsbesked för uppförande av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för en tomtplats med motivering
enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-28 och avser
förhandsbesked/lokaliseringsprövning av en tomtplats för bostadsändamål
(fritidshus och en mindre lada).
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Den föreslagna tomtplatsen om ca 2500 m² är belägen sydost om Byxelkrok
och cirka 180 meter öster om butiken ”Valles”. Den föreslagna tomtplatsen är
belägen på åkermark cirka 230 meter från närmaste bostadshus.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i planoch bygglagen (PBL) 2 kap. Den får inte heller strida mot Miljöbalkens (MB)
kap 3 och 4.
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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.
Kommunicering om förslag till avslag mottogs av sökanden 2012-07-19.
Den 26 juli 2012 besökte sökande samhällsbyggnadsförvaltningen och inkom
med ett muntligt yttrande: ”Den föreslagna placeringen är den som får minst
olägenhet av verksamheten på intilliggande fastighet ”Valles”. En placering
närmare väg och intilliggande bebyggelse skulle få negativa konsekvenser i
form av ljud från trafik och besökare till butiken Valles. Alternativ placering
närmare gården skulle negativt påverka och inkräkta på den gamla ölandsgårdens hemfridszon. Sökanden önskar att man beaktar detta i prövningen.
De framförda synpunkterna ändrar dock inte tidigare ställningstagande från
förvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2012-08-06
och var negativa till åtgärden.
Berörda sakägare har inte hörts i ärendet enligt 9 kap 25 § PBL.
Betydande återhållsamhet ska enligt förarbetena till NRL iakttas med att tillåta ny enskild fritidsbebyggelse på Öland. Denna princip gäller även vid tilllämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr prop
1997/98:45, s. 35).

Motivering av beslutet
Förslaget innebär att ny bebyggelse lokaliseras öppet i ett i övrigt nästan
obebyggt område utan den anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i översiktsplanen och utgör därmed en olämplig spridning av bebyggelsen.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 1 § PBL, samt anses strida mot
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 148

Dnr. 2012-000227

Böda-Torp 10:23, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-04 och avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hus för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) beviljade på
den här fastigheten ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre hus norr
om det nu sökta läget 2008-10-29 (numera Böda-Torp 10:29, 10:30 och
10:31). På den angränsande fastigheten Böda-Torp 10:10, skifte 1, beviljades
även vid samma nämnd ett positivt förhandsbesked för ytterligare 3 hus för
bostadsändamål. Giltighetstiden för det förhandsbeskedet löpte ut 2010-1029, och har ej utnyttjats.
Berörda sakägare har givits tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § plan- och
bygglagen (PBL). Synpunkter har inkommit från ägare till fastigheten BödaTorp 10:10. Ingen är negativ till byggnationen som sådan utan synpunkterna
har rört en jordhög som ligger på den norra delen av fastigheten utmed
Kärrslundsgatan och bedöms inte relevanta för ärendet.
Tomtplatsen kan anslutas till det allmänna VA-nätet.
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja ett positivt förhandsbesked
för uppförande av ett hus för bostadsändamål enligt följande motivering:
Åtgärden utgör den komplettering till befintlig bebyggelse som eftersträvas i översiktsplanen, dock bör en möjlighet till passage från vändplatsen och österut lämnas mellan Böda-Torp ... och den nya platsen.
Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses uppfyllda.

Yrkanden
Arne Sjögren (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag att bevilja ett positivt
förhandsbesked.
Med hänsyn till tidigare meddelade förhandsbesked på fastigheten Böda-Torp
10:10, skifte 1, yrkar Claes Horn af Rantzien (MP), med bifall från Birger Palm
(S), att ärendet skall återremitteras till förvaltningen för vidare utredning av
den fastighetsägarens intentioner med fastigheten.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Claes Horn af Rantziens förslag.
____________________________

§ 149

Dnr. 2012-000304

Stenninge 2:18, förhandsbesked för lokalisering av två tomtplatser
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning,
att

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

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-06-18 och avser förhandsbesked/lokaliseringsprövning av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten är en lantbruksenhet om 13,8 ha och är belägen utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är belägen inom Natura 2000-område - Jordhamn-Gillberga samt
inom område av Länsstyrelsens naturvårdsplan klass I (högsta värdet). Därtill
ingår området i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljö samt inom Länsstyrelsen kulturvårdsplan Kustvägen Byerum-Äleklinta.
Kommunicering om förslag till avslag mottogs av sökanden 2012-07-17.
Ett yttrande inkom 2012-08-01 där sökanden framför:
Att tomterna är belägna utanför Natura 2000-området Jordhamn-Gillberga.
Att nämnden i yttrande till förvaltningsrätten i Växjös dom 2011-06-15 skrivit
att ”enskilda tomter kan diskuteras” för bebyggelse i området. Samt att tjänstemän vid förvaltningen tidigare uttalat sig att fastigheten kan bebyggas med
färre än de tiotalet tomter sökande begärt i tidigare ärende. Sökanden hävdar
ytterligare att riksintresset och Natura 2000-området inte påtagligt skulle
skadas av två tomter. Sökande vidhåller sin ansökan och förväntar sig ett positivt beslut i ärendet.
De framförda synpunkterna ändrar dock inte tidigare ställningstagande. Det
är endast den föreslagna tomten i söder som ligger inom Natura 2000området och den nordliga tomten kommer att direkt angränsa till Natura
2000-området.
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Berörda sakägare har inte underrättats i ärendet enligt 9 kap 25 § plan- och
bygglagen (PBL) då förvaltningen bedömer det uppenbart att förhandsbeskedet inte kan medges.
Yrkanden
Arne Sjögren (KD) påtalade den felaktiga uppgiften om tunt jordlager. Jordlagret på de föreslagna tomtplatserna uppskattas till ca 1,8 meter. Arne vill ha
en förnyad prövning av ärendet och yrkar på ett positivt förhandsbesked, att
först återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning med att
höra berörda grannar.
Claes Horn af Rantzien (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut att
avslå ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Claes Horn af Rantziens förslag.
Omröstning begäres
Följande omröstningsproposition godkännes:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Arne Sjögrens yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller enligt följande:
JA
Mats Karlsson (C)
Birger Palm (S)
Jenny Sunnman (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Håkan Olofsson (C)
Jan-Erik Svantesson (oberoende)

NEJ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8

3

Med rösterna 8 JA och 3 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen om avslag.
Motivering av beslutet
Enligt 2 kap 2 § PBL ska prövningar i ärenden om förhandsbesked syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är
mest lämpade för, med hänsyn till dess beskaffenhet. Bestämmelserna i 3 och
4 kap miljöbalken ska tillämpas.
I propositionen (1985/86:2 s. 174) till naturresurslagen sägs i motivuttalande
till 3 kap 1 § (numera 4 kap 1 § miljöbalken) bl.a. följande beträffande Öland:
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Det öppna landskap som dominerar Öland är speciellt känsligt för ingrepp
av olika slag. Bebyggelse ska 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.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (1998:808) 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 3 kap 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
I ärenden om förhandsbesked ska bebyggelse enligt 2 kap 5 § PBL lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg - och vattenförhållanden,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning avlopp, avfallshantering, elektrisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska bebyggelse utformas och placeras på den avsedda
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturoch kulturvärdena på platsen.
De föreslagna tomtplatserna anknyter visserligen åt öster till en befintlig
tomtplats men förslaget innebär att de nya tomtplatserna sträcker sig in och
emot ett i övrigt obebyggt område och utgör därmed en olämplig spridning av
bebyggelsen.
Området har en alvarskaraktär som i sig är en skyddsvärd naturtyp, platsen
har därmed ett tunt jordlager och avloppsanläggningar här kan komma att
påverka grundvattnet negativt.
Fastigheten innehar höga natur- och kulturvärden och bedöms inte vara lämplig för nylokalisering av bebyggelse.
I området finns flera fastigheter med liknande förutsättningar och karaktär,
en positiv behandling av detta ärende kan i framtiden få en prejudicerande
verkan och leda till en negativ bebyggelseutveckling.

Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Arne Sjögren (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
____________________________

§ 150

Dnr. 2012-000076

Dödevi 6:6, förhandsbesked för lokalisering av tomtplats
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av en tomtplats för
uppförande av enbostadshus enligt motivering nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-21 och avser förhandsbesked av en tomtplats för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför vad som är klassat som sammanhållen bebyggelse,
men ansluter dock väl till angränsande befintlig bebyggelsegruppering som
omfattar cirka 14 fastigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt platsen 2012-05-02 och var positiva till åtgärden. Det visuella intrycket är att byggnation på platsen kommer
stämma överens med tidigare givna förhandsbesked på grannfastigheter. Vatten och avlopp kommer att byggas ut i området inom snar framtid.
Berörda grannar har därefter hörts och ett negativt yttrande har inkommit
från fastigheten Dödevi 6:19. Detta berör dels brist på vegetation på den
tänkta tomtplatsen som kommer att innebära förhöjda syn- och ljudintryck.
Att vägen väster om fastigheten kommer bli mer trafikerad och att ägaren till
Dödevi 6:19 upplever sig bli helt omkringbyggd. Ägarens avsikt med sitt fastighetsköp var att se och uppleva den öländska naturen och stillheten.
Sökanden har tagit del av grannyttrandet men vidhåller sin ansökan.
Tidigare har två förhandsbesked för bostadsändamål beviljats på Dödevi 2:12,
väster om Dödevi 6:6.
Den aktuella tomtplatsen är ca 2500 m2.
Motivering och lagstöd till beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 2,4,5
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-08-22

sid 20 (29)

Paragrafer

135-155

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap
anses uppfyllda.
Tomtplatsen ligger i anslutning till den planerade utbyggnadsetappen för
kommunalt VA i Vedborm-Binnerbäck, och borde kunna erbjudas anslutning
till denna utbyggnad.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Om fastighet skall bebyggas innan kommunalt VA-nät är utbyggt informeras
sökanden om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden
tillsammans med bygglov.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges granne, fastighet Dödevi 6:19, som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 151

Dnr. 2012-000129

Solberga 5:28, bygglov för uppförande av garage
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ställa sig positiv till ansökan och återremittera ärendet till förvaltningen
för att höra berörda grannar.

________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-14 och avser
uppförande av garage om 55,8 m². Ärendet blev komplett 2012-06-11.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 157.
Fastigheten är belägen inom detaljplan med byggrätt om 100 m² byggnadsarea, byggnad får uppföras i en våning och vind får inte inredas. I detaljplanen finns en undantagsbestämmelse beträffande tomtplats som med hänsyn
till storlek, befintlig bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämplig för
utökad byggnadsrätt, kan undantag från bestämmelserna angående byggnadsarea och antal byggnader per tomtplats medges.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
•
•
•

Garaget strider mot detaljplan avseende taklutning, 18 grader mot gällande 35 grader.
Byggnadsåtgärden strider mot detaljplan avseende tillåtet antal byggnader per fastighet, 3 byggnader mot tillåten 1 byggnad.
Byggnadsåtgärden strider mot detaljplan avseende tillåten byggnadsarea, 283,2 m² BYA mot gällande 100 m² BYA.

Sedan tidigare finns följande avvikelser beviljade på fastigheten:
• Huvudbyggnaden är delvis placerad på prickmark med ca 38 m² byggnadsarea.
• Huvudbyggnaden strider mot plan avseende byggnadshöjd 5,7 meter
mot gällande max 3 meter.
• Huvudbyggnaden strider mot plan avseende antal våningar, byggnaden har 2 våningar mot gällande 1 våning.
• Huvudbyggnaden strider mot plan avseende taklutning 18 grader mot
gällande 35 grader.
• Fastigheten får endast bebyggas med en byggnad, idag finns två
byggnader uppförda.
Berörda sakägare har inte hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL)
då det bedöms uppenbart att lov inte kan medges.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-07-04 kommunicerat förslag till beslut
om avslag. Sökanden har 2012-07-16 inkommit med yttrande, där sökanden
bl.a. anför att detaljplanen är gammal och inaktuell samt åberopar detaljplanens undantagsbestämmelse avseende utökad byggrätt enligt 5 § 3 mom, för
vissa tomtplatser.
Inkommen skrivelse från sökanden föranleder ingen förändring av tidigare
ställningstagande.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om bygglov för uppförande av garage om 55,8 m2 byggnadsarea med följande motivering:
Enligt 9 kap 31b § PBL får bygglov medges för en åtgärd som avviker från
detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Om
avvikande åtgärder tidigare har godtagits ska en samlad bedömning göras
av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.
Justerandes sign
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En samlad bedömning av de avvikande åtgärderna på fastigheten har
gjorts. Förvaltningen bedömer att de samlade avvikelserna inte är en sådan liten avvikelse som kan godkännas och åtgärden är inte heller förenlig
med detaljplanens syfte.
Angående undantagsbestämmelsen i detaljplanen beträffande tomtplats
som med hänsyn till storlek, befintlig bebyggelse eller andra omständigheter prövas lämplig för utökad byggnadsrätt kan undantag från bestämmelserna angående byggnadsarea och antal byggnader per tomtplats medges.
Undantagsbestämmelsens utökade byggrätt bedöms redan vara nyttjad.
Samtliga fastigheter i området är av liknande storlek och några andra omständigheter bedöms inte finnas.
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt 9 kap 30-31b § PBL.

Yrkanden
Arne Sjögren (KD) yrkar att man ställer sig positiv till ansökan och återremitterar ärendet till förvaltningen för att höra berörda grannar.
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan skall avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Arne Sjögrens yrkande.
____________________________

§ 152

Dnr. 2012-000272

Päronträdet 11, bygglov för fasadändring genom tilläggsisolering
samt byte av fönster
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ställa sig negativ till nuvarande förslag, samt

att

delegera till förvaltningen att besluta i ärendet efter förhandlingar med
sökanden om alternativa åtgärder i enlighet med dagens diskussion.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser bygglov för fasadändring med byte av fönster och balkongdörrar samt tilläggsisolering av flerbostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, detaljplan nr 14.
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Kvarteret Päronträdet består av en sammanhållen grupp om tre i stort sett
identiska flerbostadshus. Byggnaderna har små skillnader i utformning som
till exempel olika materialval i portaler.
Byggnaderna uppfördes efter ritningar av arkitekt Evald Claesson 1947. Evald
tog examen på arkitekturutbildningen vid Kungliga Tekniska Högskolan 1939.
Under Evald Claesson yrkesverksamma tid arbetade han bland annat vid KF:s
arkitektkontor, han arbetade även som stadsarkitekt i Saltsjöbaden 19471970.
Kvarteret Päronträdet i Borgholm är ett värdefullt exempel på de funktionalistiska flerbostadshus som är typiska för tidsperioden. Byggnadsgruppen är den
enda och den första i sitt slag i Borgholm då de flerbostadshus som existerar
utöver är byggda vid senare tid, exempelvis HSB-husen på Storgatan från 50respektive 60-tal. Husen uppvisar flera högkvalitativa arkitektoniska element i
såväl de grundläggande dragen som i detaljerna. Många ursprungliga detaljer
är bevarade såsom fönster, stengolv, trappräcken och dörrar. Byggnadskropparna är ovanliga på det vis att det är uppdelade i två förskjutna delar vilket
ger planlösningar med ljus åt tre håll.
Borgholm har i de centrala delarna ett antal byggnadsverk av hög kvalité från
samma tidsperiod, exempelvis gamla Televerket, Postenhuset samt Stadshuset. Borgholm kan visa upp flera betydelsefulla funktionalistiska byggnadsverk
varav kvarteret Päronträdet får anses vara det mest värdefulla exempel på
bostadshus. Husen är betydelsefulla, inte bara i Borgholm utan även regionalt
och nationellt då den här typen av byggnader inte sällan blivit föremål för omfattande ombyggnationer. Funktionalismens arkitektur är föremål för varsamhetsåtgärder vid alla typer av förändringar.
Husen har undgått större förvanskningar tidigare, i stort är bebyggelsegruppen ovanligt välbevarade arkitektoniskt sett. Under förgående år tilläggsisolerades byggnadens vind samtidigt byttes det ursprungliga takteglet ut mot betongpannor.
Enligt energideklaration utförd 2009-04-19 använder byggnaden på fastigheten Päronträdet 11, 165 kWh/m² och år, varav el 4 kWh/m². Liknande hus
använder 135-165 kWh/m² och år, krav för nyuppförda hus är 90 kWh/m²
och år. Efter det att energideklarationen utförts har en tilläggsisolering av
vinden utförts.
Sökanden har inkommit med yttrande 2012-06-21 med en egen energiberäkning där de framför att en ärligare energiåtgång är 227 kWh/m² och år. Med
de ansökta byggnadsåtgärderna beräknar de att energiåtgången kommer att
minskas till 151 kWh/m² och år.
Energideklarationer i Sverige är ett standardiserat system för att på ett enkelt
sätt kunna jämföra byggnaders energianvändning. Energianvändningen mäts
på samma sätt på samtliga byggnader. Arean räknas på samtliga våningsplan
även vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att
värmas till mer än 10 grader Celsius, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt,
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inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage inräknas inte. Därför kan man konstatera att denna byggnads energianvändning är likvärdig andra liknande byggnader.
Enligt 8 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) ska en ändring av en byggnad
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-07-24 kommunicerat förslag till beslut
om avslag. Sökanden har 2012-08-01 inkommit med yttrande. Där sökande
hävdar att deras ambition är att tillhandahålla väl underhållna, moderna och
ändamålsenliga bostäder till gagn för deras hyresgäster. Den fastighet för vilken byggnadslov nu sökes har otidsenliga fönster, s.k. perspektivfönster till
men för de boende. Det fordras minst två personer för att genomföra tvättning av fönstren något som nutida hyresgäster ej kan godtaga.
Inkommen skrivelse från sökanden föranleder ingen förändring av tidigare
ställningstagande.
Med stöd av 8 kap 13 och 17 §§ PBL är förvaltningens förslag till beslut att
nämnden ska avslå ansökan om bygglov.
Sökanden inkom 2012-08-15 med en ny skrivelse gällande renoveringen, och
att om lov inte kan beviljas önskar man att ärendet återremitteras för fortsatta diskussioner med förvaltningen.
____________________________

Dnr. S 2012-000307

§ 153

Borgholm 11:1, bygglov för uppförande av serveringsbyggnad samt
rivningslov kiosk
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för uppförande av serveringsbyggnad om 687 m².

att

bevilja rivningslov för kiosk om ca 30 m².

att

av sökanden utsedd kontrollansvarig, Anders Westerlund godkänns för
detta arbete.

Observera att om åtgärden påbörjas innan erhållet startbesked eller tas i bruk
innan slutbesked lämnats är förenat med byggsanktionsavgift.
________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-06-19 och avser
rivning av kiosk samt nybyggnad av servering om 687 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 107 som avser mark för park o plantering på den aktuella platsen.
Berörda grannar har hörts och ett antal erinringar inkom mot den ansökta
åtgärden. Sökanden har tagit del av yttrandena men vidhåller sin ansökan.
Historik
När Borgholm anlades och stadsplanen antogs år 1816 kunde de styrande inte
förutse att man femtio år senare skulle hysa en Badort. Efter en trevande inledning var man vid på 1880-talet mogna för att anlägga en Societetspark och
i dess mitt uppföra ett Societetshus. Det område som kom att inrymma parken var i stadsplanen avsett att vara stadskvarter. Mot Slottsgatan ägdes två
tomter fram till år 1850 av olika bryggare men det är osäkert hur väl de var
bebyggda. Att utskänkning / försäljning av produktionen kan ha förekommit
med tanke på hamnens omedelbara närhet kan inte uteslutas.
Bryggarna köps ut och tomterna bebyggs med en rejäl bostad för läkaren vid
Kurhuset vars byggnad fortfarande finns kvar i korsningen Södra Långgatan /
Hantverksgatan. År 1867 köper rentieren Lembke hela kvarteret och inrättar
sig i läkarvillan och anlägger trädgård.
Vid Lembkes frånfälle köper staden fastigheten och i väntan på att Badrestaurangen (1896) ska bli klar förvandlas villan till badrestaurang. Huset (ca 400
m2) används därefter som gymnastiksal, biograf och slutligen hotell / souvenirbutik innan det revs på 1970-talet. Societetshuset som var enormt till yta
(ca 600 m²) och volym kom att få vara kvar endast till år 1945 då Red. Sjöholm, förkämpe för turismen fann för gott att låta riva den då otidsenliga
byggnaden innan förfallet skulle bli för påtagligt.
På platsen för Societetshuset anlades en liten fontän i tidens anda. Denna
plats har på 2000-talet genom Borgholms Nya Planterings Kommitté, BNP,
åter gjorts till en värdig mötesplats samtidigt som den är en hyllning till just
Societetshuset. I samma regi har ett antal av de åldriga träden ersatts.
Under 1900-talets andra del anlades i parkens sydöstra del en minigolfbana
som finns kvar men i modernare tappning. Från samma period härstammar
den vackra raden av parksoffor omgärdade av kalkstensmurar mot hamnen.
Gestaltning
Från att Societetsparken under Borgholms tidigare storhetsperiod varit bebyggd med fyra hus avsedda för parkens besökare om ca 1100 m² byggnadsyta och en samlad volym om ca 6000 m3, finns idag endast golfkiosken och
musikpaviljongen kvar.
En ny byggnad i parken bör inte förläggas till dess mitt dels med tanke på de
stora investeringar som gjorts där, dels med tanke på upplevelsen av parken
som på detta sätt skulle bli delad itu. Den föreslagna byggnaden är orienterad
i liknande läge som gamla Park Hotell och har en byggnadsyta om 687 m² och
en volym av ca 2700 m3 (se bif karta).
Fördelarna med att förlägga nybyggnaden mot Slottsgatan är flera. Parken
lämnas öppen och tillgänglig, trafiken på Slottsgatan skärmas av, inlastning
kan bekvämt ske från gatan.
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Gestaltningen av byggnaden är lågmäld i flera avseenden. De plana taken ger
en låg höjd. Att välja en badortsstil skulle ge ett dominerande taklandskap.
Valet av spaljéer som tillåter växter klänga och naturträ kommer byggnaden
att bli ett med parken.
Yrkanden
Birger Palm (S) yrkar att ärendet skall återremitteras till förvaltningen för att
först göra en planändring av den nuvarande planen som anger park och plantering.
Förvaltningens förslag till beslut är att bevilja bygglov enligt ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag om bygglov.

Motivering av beslutet
Placeringen av denna serveringsbyggnad anses som en liten avvikelse då den
är till parkens trevnad. Byggnadens placering och utformning anses inte inskränka tillgängligheten till parken eller parkens nyttjande för allmänheten.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31b plan- och bygglagen (PBL).

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.
För att startbesked ska kunna lämnas krävs att sökanden inkommer med ett
av kontrollansvarig framtaget förslag till kontrollplan samt brandskyddsdokumentation. Detta ska redovisas vid det tekniska samrådet som ska hållas innan startbesked lämnas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för beslutet.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheterna, Cuba 1, Cuba 4, Gripen 2, Gripen
3, samt två hyresgäster som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur
man överklagar.
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Birger Palm (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om
återremiss. Jan-Erik Svantesson (oberoende) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 154

Dnr. 2009-000100

Nyby 3:10, överklagande av Länsstyrelsens i Kalmar län beslut
2012-03-05, 505-2794-11 ang. försiktighetsmått för verksamhet
på Nyby 3:10, Borgholm (Mål nr M 1418-12, Rotel 3:4)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

vidhålla tidigare beslut om försiktighetsmått.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden får tillfälle att yttra sig över
innehållet i bifogade handlingar i mark- och miljödomstolens mål nr M 141812, 3:4. Yttrandet skall vara mark- och miljödomstolen till handa senast den
28 augusti 2012. (E-post: MMD.vaxjo@dom.se)
____________________________

§ 155

Dnr. 2012-000797

Motion - Industrimark (Dnr. 2012/105-109 KS)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta,
att

1. Arbetet med de fördjupade översiktplanerna och strategiska
kommunala detaljplaner prioriteras för att få fram mark för
företag, handel, service och bostäder i kommunen.
2. Genomförande och ansvar för planarbetet i Borgholms kommun
ska bedrivas så som närmare är beskrivet i nedanstående yttrande.

________________________________________
Redogörelse av ärendet
Socialdemokraterna föreslår genom Ilko Corkovic i en motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta fram en strategi för hur kommunen säkerställer både på kort och på lång sikt att ha tillgänglig industrimark i alla kommundelar.
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige har 2012-06-18 beslutat att överlämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Yttrande
Arbetet med de fördjupade översiktsplanerna är kommunens övergripande
strategiska process för att ta fram områden för industrier och andra företag,
men också för bostäder, handel, service m.m. Arbetet med de fördjupade
översiktsplanerna genomförs av samhällsbyggnadsnämnden genom beställning av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen anslår medel för planarbetet och beslutar därmed om ambitionsnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för processen och prioritet
mellan uppdrag inom nämnden samt för den viktiga medborgardialogen,
d.v.s. att planarbetet genomförs i nära dialog med medborgarna.
Motionen tar upp en mycket viktigt fråga för en kommun som vill vara attraktiv och inriktad på utveckling och tillväxt. För att få inflyttning och fler jobb
måste det finnas en god plan- och tomtberedskap som kan svara upp på de
önskningar och behov som finns av t.ex. företagsetableringar eller bostadsbyggande.
I Borgholms kommun finns sedan 2002 en översiktsplan som visar kommunens viljeinriktning när det gäller användning av mark och vatten inom kommunens gränser. Översiktsplanen ligger till grund för beslut om detaljplaner
och bygglov. I beslutet 2002 beslutades också att kommunen skulle genomföra fem fördjupningar av översiktplanen inom fem viktiga kommundelar. Dessa
strategiska fördjupningar har dock flera gånger skjutits på framtiden vilket
negativt påverkat möjligheterna att genom detaljplaner ta fram mark för företag, handel, service, bostäder m.m.
Det tog fem år efter beslutet 2002 för att få klart den första fördjupade översiktsplanen, Löttorps-området. För närvarande prioriterar samhällsbyggnadsnämnden inom sitt uppdrag, de övriga fyra planerna och försöker få huvuddelen av arbetet genomfört under innevarande femårsperiod, t.o.m. 2012/2013.
Ett så stort fokus på de fördjupade översiktsplanerna påverkar naturligtvis
annat planarbete som måste skjutas på framtiden, genom att resurserna är
så begränsade. De fördjupade översiktsplanerna måste dock genomföras för
att kunna gå vidare med andra viktiga detaljplaner, t.ex. ny mark för företag
och nya jobb.
Samhällsbyggnadsnämnden har genom de klara fördjupade översiktsplanerna
för Löttorp- respektive Rällaområdet tagit fram nya områden för etablering av
företag. I t.ex. Rällaområdet finns genom planen numera sex utpekade verksamhetsområden för företag. Till detta tillkommer hotellområdet inom Ekerum. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar dessutom med detaljplaner för företag i andra områden, i Borgholm (2 st), i Köpingsvik och i Byxelkrok. Fler
verksamhetsområden kommer att tas fram i de pågående fördjupningarna av
översiktsplanen, i Borgholm-Köpingsvik samt i Byxelkrok.
Motionen tar också upp den mycket viktiga frågan om ett bra företagsklimat
och vikten av bra förutsättningar för näringslivet och företagande för att kunna bryta den negativa befolkningstrenden. Företagare och inflyttare ska känJusterandes sign
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na att man kommer till en attraktiv kommun, att man får bra service, har bra
positiv dialog med företrädare för kommunen och att de känner sig väl mottagna.
____________________________
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