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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00

Beslutande

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

Ovnga närvarande

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

(S)
(M)
(OP)
(KD)
(MP)

Göran Borgo, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Sebastian Lofgren, byggnadsinspektör
Tommy Lindström, byggnadsmspektor/energi- & khmatstrateg
Emil Berger, planarkitekt
§ 164-166
Mana Pettersson, miljostrateg
§ 164-166
Anna Stjarndahl, miljoinspektor
§ 176-177
Kristin Bertihus, miljoprojektledare
§ 184
Linda Kjellm, ekonom

§ 159

Utses att justera

Claes Horn af Rantzien med Mats Karlsson som
ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 1 oktober kl 13.00
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§ 156
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 157
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
Informerade kort om det pågående arbetet med att ev flytta över alkoholhandläggningen till nämnden samt personalsituationen i stort. Uppfattar att vi
har bra kunniga, engagerade, målinriktade och samarbetsvilliga medarbetare.
____________________________

§ 158

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

________________________________________
Vid dagens genomgång diskuterades bl.a. Östra Stora Rör som ett viktigt
och angeläget område att komma igång med men resurser saknas - för att
få en samsyn och möjligheter till projektet bör samråd ske med KSAU.
Industrimark - en inventering av befintliga outnyttjade industritomter bör
göras och hur vi kan gå vidare att skapa nya attraktiva områden.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för augusti 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med tillägg att redovisning/slutdatum för när ett projekt är avslutat
ska finnas med i sammanställningen, med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Vid genomgången framkom önskemål om att nämnden borde få ta del av projekt som är slutförda. En redovisning, ibland kanske i ord och bild om lämpligt
och möjligt, och få ta del av ett genomfört projekt, ex-vis våtmarker Grindmossen, Sjöstugeudden etc.
____________________________

§ 160

Dnr. 2012-1158

Kvartalsrapport nr 1-2/2012 (januari-juni)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Kontinuerlig redovisning av resultat avseende öppna ärenden, beslut, överklagande, klagomål, inspektioner/ tillsynsbesök samt övriga kontakter mellan
förvaltningen och olika verksamhetsutövare.
____________________________

§ 161

Till: Kommunstyrelsen i Borgholm

Utbetalning av medel för detaljplanläggning i Ekerum
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

1. Kommunstyrelsen (KS) avsätter medel för detaljplaner i Ekerum
för kostnader för 2012 med 750 tkr och för 2013 med 600 tkr.

att

2. KS betalar ut 1.029,5 tkr som förskotterats av samhällsbyggnadsnämnden under åren 2009-2011.

Samt, att till KS påpeka behovet av
att

3. klargöra om exploatören ej i rätt tid har betalat de 600 tkr som enligt exploateringsavtalet skulle ha betalats till kommunen senast december 2009, samt

att

4. om kommunen därför enligt 8 § 4 stycket, har rätt att uttaga planavgift enligt plan- och bygglagen och kommunens gängse taxa.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
detaljplaner för Ekerum. Kommunstyrelsen har också tecknat avtal med Ekerum Golf & Resort AB där 1.800 tkr är avsatt för detaljplanearbete. Övriga
kostnader ska enligt avtalet betalas av kommunstyrelsen. Hittills, augusti
2012, har kostnaderna uppgått till 3.320 tkr. 1.029 tkr har tagits inom
nämndens ram för åren 2009–2011. För 2012 har däremot kostnaderna lagts
på projektkonto med motivering att kostnaderna ska täckas av kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden begärde vid sitt sammanträde i augusti en redovisning av kostnaderna för Ekerumsprojektet.
Motivering av beslutet
Genom att länsstyrelsen ändrade sig och krävde Natura 2000-prövning har
kostnaderna för planläggningen ökat kraftigt jämfört med vad som budgeterats, främst för externa konsulter. Dessa kostnader har hittills förskotterats av
Samhällsbyggnadsnämnden och också inneburit att andra angelägna planuppdrag har fått skjutas på framtiden. Nu går detaljplanearbetet i Ekerum in i
slutfasen och därmed är det möjligt för nämnden att ta itu med andra kommunala planer. Om förskotterade medel betalas ut behövs därmed inte ytterligare anslag för dessa.
När avtalet tecknades mellan kommunstyrelsen och Ekerum Golf & Resort
gjordes en planering av kända kostnader för detaljplanerna. Dessa har hittills
hållit sig inom budget. Kostnader som tillkommit har varit sådana som inte
var kända, främst i samband med Länsstyrelsens oväntade krav på Natura
2000-utredning. Enligt avtalet ska dessa kostnader täckas av kommunen, inte
av samhällsbyggnadsnämnden.

Yrkanden
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) anser att nämnden först måste få ta del av exploateringsavtalet och vad som gäller innan beslut kan tas, och yrkar därför på
återremiss.
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller inte och
finner nämnden besluta att ärendet skall avgöras idag.
Förvaltningens förslag är att man föreslår Kommunstyrelsen (KS) besluta
1. att KS avsätter medel för detaljplaner i Ekerum för kostnader för 2012
med 750 tkr och för 2013 med 600 tkr, samt
2. att KS betalar ut 1.029,5 tkr som förskotterats av samhällsbyggnadsnämnden under åren 2009-2011.
Claes Horn af Rantzien (MP), med bifall från Stefan-Olof Lundgren, har följande tilläggsyrkande till förvaltningens förslag:
3. att nämnden till kommunstyrelsen (KS) påpekar behovet av att klargöra
om exploatören ej i rätt tid har betalat de 600 tkr som enligt exploateringsavtalet skulle ha betalats till kommunen senast december 2009, samt
4. om kommunen därför, enligt 8 § 4 stycket, har rätt att uttaga planavgift
enligt plan- och bygglagen och kommunens gängse taxa.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena 1+2 och Claes Horn af Rantziens tilläggsyrkande 3+4 och finner nämnden besluta att ta punkterna 1-4.
5. Stefan-Olof Lundgren yrkar även skriftligen att nämnden beslutar: "att
p.g.a. förändrade omständigheter och ekonomiska förutsättningar omedelbart
avbryta det pågående planarbetet för Ekerum Golf & Resort AB samt inleda
förhandlingar med bolaget angående ersättning för kommunens kostnader för
hittillsvarande planarbete så att kommunens kostnader blir täckta enligt vad
som plan- och bygglagen föreskriver."
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Stefan-Olof Lundgrens yrkande mot att
fortsätta planarbetet enligt tagna beslut och finner nämnden besluta att säga
nej till yrkandet och att fortsätta med planarbetet.
Jenny Sunnman (C) reserverar sig mot punkt 3 och 4 i beslutet.
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande, nr 5.
____________________________

§ 162
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________
§ 163
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________
§ 164

Dnr. P 2009-0009

Halltorp 1:10, del av, Ekerums golfbana ”Drivern”, tidigare område 1,
granskning/utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ändra Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-30, § 244, och
att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar inkl samrådsredogörelse daterat 2012-09-26 för granskning/utställning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett planprogram, Dnr P2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljöoch Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) 2008-05-21,
§ 257.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av Miljö- och Byggnadsnämnden
2009-03-25, § 69.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-09-22, § 243 att godkänna
detaljplaneförslaget för samråd.
Samråd hölls under perioden 2010-10-11-–2010-11-08. Inkomna synpunkter
från remissinstanser och sakägare finns sammanfattade och kommenterade i
samrådsredogörelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-11-30 § 244 att godkänna detaljplaneförslaget för granskning/utställning.
Under vintern 2012 fördröjdes granskningen/utställningen av detaljplaneförslaget, främst beroende av rättsprocesser rörande Natura 2000-området HallJusterandes sign
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torps Hage för närliggande detaljplan ”Träklubban”. ”Träklubban” har gemensam trafiklösning med detaljplan ”Drivern”. Nu har nya lösningar på trafikproblematiken inom, och i anslutning till, planområdet, jobbats fram. Förvaltningen föreslår att § 244 upphävs och att ett nytt beslut om godkännande för
granskning/utställning tas.
Bakgrund och förutsättningar
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor och
en 9-hålsbana, lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall
och en spaanläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att
locka fler besökare från olika länder och skapa möjligheter till en förlängd säsong. För att denna utveckling av anläggningen ska vara möjlig krävs ett större kundunderlag. Detta innebär i sin tur att utbudet av bostäder behöver utökas med fler boendemöjligheter i olika typer av lägenheter och hotell. Kommunen har tagit fram ett planprogram där de övergripande strukturerna för
utvecklingen av Ekerums golfanläggning fastställs. I planprogrammet benämns det nu aktuella området som område 1 och pekas ut för bostäder.
Syfte med detaljplanen
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga ca 25 golfnära bostadslägenheter i anslutning till Ekerums Golfbana.
Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet.

Yrkanden
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) yrkar på avslag.
Förvaltningen har tagit fram ett liggande förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta
enligt förvaltningens förslag.
____________________________

§ 165

Dnr. P 2010-0001

Rälla 1:17, del av, Ekerums Golfbana ”Järnnian” – tidigare område
12 och 13, granskning/utställning för golfnära bostäder
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar inkl samrådsredogörelse för granskning/utställning.

________________________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
Ett planprogram, Dnr P2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljöoch Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) 2008-05-21,
§ 257.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av Samhällsbyggnadsnämnden 201110-30, § 227.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-01-25 § 12 att godkänna detaljplaneförslaget för samråd.
Samråd hölls under perioden 2012-04-11--2012-05-02. Under samrådstiden
fanns detaljplaneförslaget tillgängligt på kommunens hemsida, i stadshusets
reception samt på biblioteket i Borgholm. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 2012-04-19 hölls ett samrådsmöte i Rälla
skola.
Bakgrund och förutsättningar
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor och
en 9-hålsbana, lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall
och en spaanläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att
locka fler besökare från olika länder och skapa möjligheter till en förlängd säsong. För att denna utveckling av anläggningen ska vara möjlig krävs ett större kundunderlag. Detta innebär i sin tur att utbudet av bostäder behöver utökas med fler boendemöjligheter i olika typer av lägenheter och hotell. Kommunen har tagit fram ett planprogram där de övergripande strukturerna för
utvecklingen av Ekerums golfanläggning fastställs. I planprogrammet benämns det nu aktuella området som område 12 respektive 13 och pekas ut
för bostäder.
Syfte med detaljplanen
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga ca 45 golfnära lägenheter
i anslutning till Ekerums Golfbana.

Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet. Planprogrammets område 12 och 13 bör planläggas som en detaljplan då kopplingen mellan områdena är viktig att säkerställa. I väster ligger planområdesgränsen förskjuten åt öster jämfört med det i planprogrammet utpekade området. Detta för att inte planområdet ska omfattas av strandskydd.
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr. P 2009-0008

Halltorp 1:10, del av, Ekerums golfbana ”Träklubban”, tidigare område 3, 6, 7, 8 och 15, granskning/utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ändra Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-11-30, § 245, och
att godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar inkl samrådsredogörelse daterat 2012-09-26 för granskning/utställning.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett planprogram, Dnr P 2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljöoch Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) 2008-05-21,
§ 257.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av Miljö- och byggnadsnämnden
2009-03-25, § 70.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-10-27, § 266 att godkänna
detaljplaneförslaget för samråd.
Samråd hölls under perioden december 2010–januari 2011. Inkomna synpunkter från berörda remissinstanser och sakägare finns sammanfattade och
kommenterade i en samrådsredogörelse.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-11-30, § 245 att godkänna
detaljplaneförslaget för granskning/utställning.
Under vintern 2012 fördröjdes granskningen/utställningen av detaljplaneförslaget, främst beroende av rättsprocesser och domar rörande Natura 2000området Halltorps Hage. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) beslutade att
område 3, 4 och 15 samt vägar inom dessa områden inte får bebyggas. Domen har ändrat förutsättningarna på ett sådant sätt att detaljplaneförslaget
har behövt revideras. Förvaltningen föreslår att § 245 upphävs och att ett
nytt beslut om godkännande för granskning/utställning tas.
Bakgrund och förutsättningar
Ekerums golfbana är Ölands största golfanläggning med två 18-hålsbanor och
en 9-hålsbana, lägenheter, konferens- och festlokaler, restauranger, konsthall
och en spaanläggning. Ägarna till Ekerum vill utveckla anläggningen för att
locka fler besökare från olika länder och skapa möjligheter till en förlängd säsong. För att denna utveckling av anläggningen ska vara möjlig krävs ett större kundunderlag. Detta innebär i sin tur att utbudet av bostäder behöver utökas med fler boendemöjligheter i olika typer av lägenheter och hotell. Kommunen har tagit fram ett planprogram där de övergripande strukturerna för
utvecklingen av Ekerums golfanläggning fastställs. I planprogrammet benämns det nu aktuella området som område 3, 6, 7 & 8 och pekas ut för bostäder. Delområde 15 har tillkommit som en bearbetning av område 1 i detta
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 10 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
program.
Syfte med detaljplanen
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga ca 130 golfnära bostadslägenheter i anslutning till Ekerums Golfbana.
Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet.

Yrkanden
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) vill ha bättre beslutsunderlag och yrkar på återremiss av ärendet.
Förvaltningen har tagit fram ett liggande förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller inte och
finner nämnden besluta att ärendet skall avgöras idag.
Stefan-Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet.
____________________________

§ 167

Dnr. S 2012-000227

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

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett hus för bostadsändamål enligt motivering nedan.

________________________________________
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.
Miljö- och Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden)
beviljade positivt förhandsbesked för tre hus norr om det nu sökta läget
2008-10-29.
Berörda sakägare har givits tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och
bygglagen, synpunkter har inkommit från ägare till fastigheten Böda-Torp
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 sannolikt anslutas till det allmänna VA-nätet.
Med hänsyn till tidigare meddelade förhandsbesked på fastigheten Böda-Torp
10:10 skifte 1 återremitterade nämnden ärendet till förvaltningen för vidare
utredning vid sammanträdet 2012-08-22.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2012-09-03 och var positiv till åtgärden.
Lagstöd
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 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.

Motivering av beslutet
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 10:31 och den nya platsen.
Kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i
miljöbalken (MB) 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 12 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägarna till fastigheten Böda-Torp 10:10 som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-05-04
2012-05-04

____________________________

§ 168

Dnr. S 2012-000132

Binnerbäck 2:29, förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

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

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-12 och avser förhandsbesked av en tomtplats för bostadsändamål. Fastigheten har bytt namn
från Dödevi 2:11 till Binnerbäck 2:29;12.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2012-05-07
och var negativa till åtgärden.
Kommunicering om förslag till avslag mottogs av sökanden 2012-07-18.
Ett yttrande inkom 2012-08-16 där sökanden skriver att han tycker att tomtplatsen skulle passa bra för fritidshusändamål och att jordbruket behöver få in
kapital då fälten är små. Han framför även ånger över att han inte motsatte
sig tomtplatserna på grannfastigheten Binnerbäck 1:3. Han framför önskemål
om att vid negativ utgång av ärendet, kunna placera tomtplatsen i anslutning
till sökta tomtplatser på södra delen av samma skifte.
De framförda synpunkterna ändrar dock inte tidigare ställningstagande.
Lagstöd
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 13 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2
kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3:e och 4:e kapitel.
För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt
att den ansluter till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Enligt 4 kap l och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns där. Turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
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 tilllämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr prop
1997/98:45, s. 35).
Yrkanden
Mats Karlsson (C) 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 förvaltningens förslag om avslag.

Motivering av beslutet
Förslaget innebär att den föreslagna tomtplatsen lokaliseras till tre tomtplatser med positivt förhandsbesked på Binnerbäck 1:3 men bildar också en ny
linje med närhet till den befintliga bebyggelsen öster om. Denna lokalisering
innebär att tomten blir en länk mellan bebyggelsegruppen till väster och öster
vilket gör att området nu kan tolkas som ny sammanhållen bebyggelse som
innebär krav på detaljplanering.
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 2 § PBL.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 14 (43)

Paragrafer

2012-09-26

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Detaljplanekravet enligt 4 kap 2 § första punkten PBL, anses vara uppfyllt.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Yttrande
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-08-16
2012-03-12
2012-03-12

____________________________

§ 169

Dnr. S 2012-000028

Binnerbäck 2:29, förhandsbesked för två tomtplatser för bostadsändamål
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

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

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-01-26 och avser förhandsbesked av två tomtplatser för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2012-05-07
och noterade att de sökta tomtplatserna angränsar till tidigare givna förhandsbesked vilka överklagades men befanns acceptabla av överprövande
myndighet.
Berörda grannar har hörts och inga negativa yttranden har inkommit inom
tidsramen.
De aktuella tomtplatserna är ca 1500 m2 vardera. De ligger i en skogsdunge
på ett skifte med både äng/åker och skog. I och med att tomtplatserna kommer att ligga i direkt anslutning till väg krävs det extra omsorg på gestaltningen/utformningen i framtida bygglovsansökan. Detta är något som vi göra
sökanden uppmärksam på.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 15 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2
kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3:e och 4:e kapitel. För att undvika
olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant sätt att den ansluter
till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda
områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerna i miljöbalken och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § 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.
Enligt 4 kap l och 2 §§ MB är Öland i sin helhet av riksintresse med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns där. Turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
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 tilllämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr prop
1997/98:45, s. 35).
Tomtplatsen kan i framtiden ansluta till det allmänna VA-nätet när anslutning
erbjuds.

Motivering av beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 16 (43)

Paragrafer

2012-09-26

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap plan- och bygglagen (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).
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 sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-01-26
2012-01-26

____________________________
§ 170

Dnr. S 2012-000104

Hjälmstad 1:2, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning,
att

avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre hus för
bostadsändamål med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser förhandsbesked/lokaliseringsprövning av tre tomtplatser för
bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Enligt 4 kap 1 och 2 §§ miljöbalken (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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 17 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljö Sandvik-Horn K31.
Förvaltningen har kommunicerat de negativa fakta som framkommit med sökanden. Begäran om yttrande är skickat 2012-07-11 och mottaget av sökanden 2012-07-16. Yttrande inkom 2012-08-08.
Lagstöd
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen (ÖP 02) 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 2 kap. Den får inte heller strida mot MB:s 3 :e och 4:e
kapitel. För att undvika olämplig spridning av ytterligare bebyggelse ska nya
tomtplatser ha anslutning till befintlig bebyggelse eller lokaliseras på sådant
sätt att den ansluter till den lokala traditionen t.ex. malmbebyggelse. Sammanhållna obebyggda områden ska så långt det är möjligt bevaras obebyggda
såvida annat inte redovisas i översiktsplanen. Denna målsättning överensstämmer med riktlinjerna i MB och i redovisade riksintressen för naturvård,
kulturminnesvård och rörligt friluftsliv.
Vidare anger ÖP 02 att vid ny sammanhållen bebyggelse eller enstaka byggnad inom eller i nära anslutning till de mest attraktiva områdena inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark och där motstående intressen är uttalade bör lämplighetsbedömning ske genom detaljplan, som
eventuellt föregås av fördjupad översiktsplan.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap MB tillämpas.
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 tilllämpning av de numera gällande bestämmelserna i 3 och 4 kap MB (jfr prop
1997/98:45, s, 35).
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om förhandsbesked.
Arne Sjögren (KD), med bifall från Inger Sundbom (S) och Mats Karlsson (C),
ställer sig positiv och yrkar bifall till ansökan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 18 (43)

Paragrafer

2012-09-26

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens 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)
Sven-Ingvar Nilsson (C)
Willy Kuppe (S)
Jan Erici (M)
Inger Sundbom (S)
Björn Engström (M)
Stefan Olof Lundgren (ÖP)
Arne Sjögren (KD)
Claes Horn af Rantzien (MP)

NEJ
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
8

3

Med rösterna 8 JA och 3 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen om avslag.

Motivering av beslutet
Platsen ligger i anslutning till ett av de mest attraktiva områden inom kommunen där det råder stor efterfrågan på tomtmark men frågan bedöms ändå
kunna prövas genom förhandsbesked.
Tomtplatserna anknyter visserligen åt väster till befintliga tomtplatser men
förslaget innebär att de nya tomtplatserna sträcker sin in och emot ett i övrigt
obebyggt område.
I yttrandet framför sökanden att man tycker att de nya tomtplatserna ansluter till befintlig bebyggelse, det har dragits rör för vatten och avlopp på den
aktuella marken samt att om kommunen har något bättre alternativ för tomtplatsernas placering så är man öppen för detta.
Bedömningen som gjorts är att byggnationen inte har den anslutning till befintlig bebyggelse som eftersträvas i ÖP 02, på kartan kan det se ut som att
förslaget har den anslutningen men så är det inte i verkligheten, byggnationen vänder sig mot ett obebyggt område.
Det faktum att överföringsledningar för vatten och avlopp har dragits genom
marken gör inte området med automatik lämpligt för bebyggelse.
Nämnden har att ta ställning till det sökanden frågar om, uppdraget är att
svara ja eller nej på denna fråga inte att föreslå nya platser, sökanden har i
begäran om yttrande givits tillfälle att ändra sin ansökan men ej gjort så.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 19 (43)

Paragrafer

2012-09-26

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap PBL, samt anses strida mot
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken kap 3 och 4.

Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Yttrande
Karta
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-08-08
2012-03-06
2012-03-06

____________________________

§ 171

Dnr. S 2012-000289

Klinta 1:24, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

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

Förhandsbeskedet gäller med följande villkor:
* Byggnader skall ha en traditionell utformning och volym.
* Ev. vinkel på byggnaden enligt sökandens förslag bör följa markens
lutning.
* Byggnader inom tomtplatsen får sammanlagt uppta en största byggnadsarea om 200 kvm.
________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-29 och avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hus för bostadsändamål.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och inga negativa yttranden har inkommit.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i planoch 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.
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § 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.
Tomtplatsen ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp.

Motivering av beslutet
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt PBL 2 kap 2,4,5 och 3 §§, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Upplysningar
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.
Platsen ligger inom område med registrerade fornlämningar och omfattas
därmed även av bestämmelserna i kulturminneslagen m.m.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
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Avgift: Faktura skickas senare.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2012-05-29
2012-05-29

____________________________

§ 172

Dnr. 2012-000129

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

bevilja bygglov och startbesked för uppförande av garage om 55,8 m²
byggnadsarea med motivering enligt nedan.

att

kontrollansvarig ej behövs för projektet enligt PBF 5 kap 3 §.

att

som kontrollplan gäller att efter avslutat arbete skall byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kontrollplanen
utgörs i detta fall av den bifogade blanketten ”Begäran om slutbesked”. Därefter utfärdas ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk.

________________________________________
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:
•
•
•

Justerandes sign

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.
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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 m mot
gällande max 3 m.
• 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.
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har 2012-07-04 kommunicerat förslag till
beslut om avslag. Sökanden har 2012-07-16 inkommit med ett yttrande där
han bl.a. anför att detaljplanen är gammal och inaktuell samt åberopar detaljplanens undantagsbestämmelse avseende utökad byggrätt enligt 5 §,
3 mom. för vissa tomtplatser.
SBN beslutade 2012-08-22 att beakta de inkomna synpunkterna och återremittera ärendet till förvaltningen för att höra berörda grannar.
Berörda grannar är hörda och inga erinringar har inkommit.

Motivering av beslutet
Enligt 9 kap 31 b § 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.
En samlad bedömning av de avvikande åtgärderna på fastigheten har gjorts.
Förvaltningen bedömer att de samlade avvikelserna är en sådan art som kan
godkännas samt att åtgärden därmed får anses 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 inrymmas i bedömningen av
ärendet.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30-31 b § plan- och bygglagen.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
____________________________
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§ 173

Dnr. S 2012-000073

Persnäs-Sandvik 1:68, bygglov för nybyggnad av kontor/förrådshus
samt mur och plank
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad om
30 m² med motivering enligt nedan.

att

bevilja bygglov och startbesked för nybyggnad av ett 8,1 meter långt
plank, höjd 1,8 meter, med placering enligt situationsplan inkommen
2012-06-21.

att

åtgärden avseende planket är av sådan art att kontrollansvarig ej
erfordras.

att

för åtgärden avseende planket gäller att byggherren skall skicka in
intyg om att arbetet utförts i enlighet med beviljat bygglov och gällande lagstiftning. Därefter utfärdas slutbesked.

Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-20 och avser nybyggnad av kontorshus om 30 m², 2012-07-11 inkom kompletterande handlingar som gjorde att grannar kunde höras.
Parallellt med detta ärende pågår en prövning av byggnaden på en annan
plats (se ärende L 2008-000334), ärendet ligger för närvarande hos länsstyrelsen.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 284.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
•

att byggnaden placeras helt på mark som ej får bebyggas.

Detaljplanen redovisar inga bestämmelser om plank.
Berörda grannar har hörts och sex yttranden har inkommit varav fyra med
erinran.
Sökanden har tagit del av yttrandena och vidhåller sin ansökan.
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Motivering av beslutet
Yttrandena från ägarna till fastigheten Persnäs-Sandvik 1:69 avser plankets
höjd och utformning.
Av inlämnade ritningar framgår det att planket placeras bredvid trädäcket och
höjden räknas således från marken. Med hänsyn till placeringen bedöms inte
planket utgöra någon betydande olägenhet för grannen.
Åtgärden avseende planket uppfyller därför kraven enligt 9 kap § 30 plan- och
bygglagen (PBL).
Yttrandena från ägarna till fastigheten Legenäs 1:24 avser kontorsbyggnadens placering helt på mark som ej får bebyggas, s.k. punktprickadmark.
Som en liten avvikelse kan betraktas att placera en byggnad någon meter in
på punktprickadmark, att som i det här fallet placera byggnaden helt på
punktprickadmark är inte den lilla avvikelse som kan medges. Åtgärden avseende kontorsbyggnaden uppfyller därför inte kraven enligt 9 kap § 31 b PBL.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren
är även ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga
kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet delges ägarna till fastigheterna Persnäs-Sandvik 1:69 och Legenäs
1:24, som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Fasadritning
Ritning
Nybyggnadskarta
Planritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-07-11
2012-06-21
2012-06-21
2012-02-20
2012-02-20

________________________

§ 174

Dnr. S 2012-000401

Jämtland 9, bygglov för tillbyggnad av uterum
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
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att

avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
uterum, 20,4 m², med motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-08-24 och avser
tillbyggnad av enbostadshus, med uterum om 20,4 m². Befintlig huskropp
är ca 80 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr OE.
Fastigheten som avses i bygglovsansökan ligger i korsningen Kvarngatan/
Hantverkaregatan i Borgholm stad och är en hörnfastighet. Huset är från mitten av 1900-talet och tidstypiskt utfört. Läget bedöms vara känsligt ur ett
stadsmiljöperspektiv. Ändringar av fasaden samt eventuella tillbyggnader bör
endast kunna ske efter inrådan/godkännande av stadsarkitekten.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2012-09-13 och 2012-09-14 kommunicerat
förslag till beslut om avslag vid besök på kontoret. Stadsarkitekten har föreslagit alternativa utföranden/lösningar på funktionen av uterum. Sökanden
vidhåller utformning och placering av uterummet.

Motivering av beslutet
Med utgångspunkt från inlämnade ritningarna och illustrations-foto så kommer uterummet få en främmande karaktär genom sin storlek och volym i förhållande till bostadshuset. Uterummet kommer även skilja sig från bostadshuset med avseende på fasadmaterial, och kan upplevas tillfällig i sin karaktär
då uterummet är tänkt byggas på pelare, för att inte bygga för fönster i källarplaner på bostadshuset.
Lagstöd
Åtgärden uppfyller inte kraven enligt plan- och bygglagens (PBL) 2 kap 6 §
första stycket:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vidare står det:
Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Justerandes sign
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Handlingar som ligger till grund för beslut
Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-08-24
2012-08-24
2012-08-24
2012-08-24

____________________________

§ 175

Dnr. L 2008-000532

Nedra Sandby 3:13, bygglov för uppförande av tre vindkraftverk
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

avslå ansökan om bygglov för uppförande av tre vindkraftverk med
motivering enligt nedan.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan som inkom 2008-12-01 avsåg uppförande av 3 st vindkraftverk med
en tornhöjd på 78 meter och rotordiameter på 82 meter. Totalhöjden kommer
att bli ca 119 meter. Försvarsmakten har i yttrande daterat 2009-05-19 sagt
att man inte accepterar förslaget. I en skrivelse inkommen till kommunen
2009-05 29 ändrar sökanden sitt yrkande till att gälla verk med en tornhöjd
på 73 meter och rotordiameter på 53 meter samt totalhöjd om ca 100 meter.
Något nytt yttrande från försvarsmakten har inte inkommit.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Hela Öland är utpekat som riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB) § 1,2
och 3.
Miljö- och Byggnadsnämndens (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden)
besiktningsgrupp har besökt platsen 2009-01-12.
Förvaltningen har kommunicerat de negativa fakta som framkommit med sökanden. Begäran om yttrande är skickat 2011-06-14 och mottaget av sökanden 2011-06-23. Något yttrande har inte inkommit.
Lagstöd
Enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL) ska ansökningar om bygglov
utanför detaljplanelagt område bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap
PBL, inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5
kap 1 §, inte strider mot områdesbestämmelser och uppfyller kraven i 3 kap
1,2 och 10-18 §§.
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § PBL användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
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och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushållning vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap MB
tillämpas.
Vid planläggning och i enskilda ärenden skall enligt 2 kap 2 § PBL byggnadsnämnden, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god
hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas.
Även andra aspekter än de som regleras i 2 kap kan behöva tas med i bedömningen, t.ex. om den tilltänkta platsen är lämplig med hänsyn till kraven i
3 kap PBL på anpassning till landskapsbilden.
Bebyggelse ska vidare enligt 2 kap 3 § lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till:
1. de boendes och övrigas hälsa,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt
annan samhällsservice,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar,
5. risken för olyckor, översvämningar och erosion.
Enligt 3 kap 1 § PBL skall byggnader placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan. Motsvarande bestämmelser gäller för vindkraftverk.
Vid planläggning och i ärenden om förhandsbesked och bygglov skall även bestämmelserna i 3 och 4 kap MB tillämpas.
Enligt 5 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska den myndighet som tillämpar 3 och 4 kap MB i ett ärende
ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande översiktsplanen.
För Borgholm gäller översiktsplan antagen 2002. Kommunen har i översiktsplanen inte pekat ut vissa områden som lämpliga för vindkraft men har angett
vissa riktlinjer för lokaliseringen av nya anläggningar. Härvid anges bl.a. att
lämpliga exploateringsplatser måste analyseras med hänsyn till landskapsbilden. Ett grundläggande krav är att hålla samman grupper av större vindkraftverk till fattbara enheter samt att ha ett avstånd till nästa grupp på minst 5
km, helst betydligt mer. Däremellan bör landskapet enligt kommunen vara
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fritt från enstaka vindkraftverk. Enligt kommunen är det viktigt att vindkraftverken på Öland grupperas i uppställningar som blir regelbundna och ordnade
i linjer som är väl studerade utifrån det omgivande landskapets riktningar. I
den sockenvisa beskrivningen för Bredsättra socken anges att det finns områden som är intressanta för vindkraftsetablering samtidigt som områdena har
stora natur- och kulturvärden samt att ansökningar kommer att prövas efter
de lagar och kriterier som anges under rubriken "Allmänna intressen, Energi,
Vindkraft".

Motivering av beslutet
Borgholms kommun har gjort en temafördjupning av översiktsplanen vad
gäller vindkraft vilken antogs 2011-11-21. Underlaget för temafördjupningen
har hämtats ur projektet ”Ölandvind” där Länsstyrelsen, Regionförbundet i
Kalmar län samt Borgholms- och Mörbylånga kommuner tillsammans tagit
fram ett gemensamt planeringsunderlag. I januari 2008 presenterades en första rapport där förutsättningarna för större etableringar av vindkraft inom 19
områden närmare skulle studeras. 2009 04 presenterades den färdiga rapporten.
Det markavsnitt som berörs av den sökta åtgärden ingår inte i något av dessa
områden som ”Ölandsvind” eller temafördjupningen pekar ut. Erfarenheter
från tidigare vindkraftsprojekt på Öland har arbetats in i rapporten. Den kanske viktigaste erfarenheten är att placeringar mellan de Östra- och Västra
landsvägarna fungerar bättre i det Öländska landskapet än de som placerats
ner mot sjömarkerna. Sjömarkerna har höga natur- och kulturvärden. Ett av
våra viktigaste kulturhistoriska besöksmål på östra kusten är Kapelluddens fyr
som endast ligger drygt två kilometer bort. I detta läge ligger vindkraftverken
allt annat än ”diskret” som sökanden anför i sin ansökan. Vidare sägs att
grupper av vindkraftsverk inte ska stå så nära varandra att de riskerar läsas
samman med andra grupper, 5 km nämns som en rekommendation. Långöreverken ligger på ca 3 km avstånd och de i Egby fem kilometer bort. Slutligen
rekommenderas att grupperna ligger i öns längdriktning. Den sökta raden ligger tvärs öns längdriktning.
Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 1 § PBL, samt anses strida
mot hushållningsbestämmelserna i miljöbalken kap 3 och 4.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Inkommande skrivelse
Situationsplan
Ansökan bygglov
Fasadritning

____________________________
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§ 176

Dnr. 2012-000792

Kyrketorp 6:5, egenkontrollprogram för musikarrangemang
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

vid vite om femtiotusen (50.000) kronor förelägga verksamhetsutövaren (org-nr ...) att redovisa egenkontrollprogram avseende verksamhetens musikarrangemang.
Begärda handlingar ska vara inkomna till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast en månad efter delgivning av detta beslut.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Den 25 juni inkom klagomål via e-post angående mycket högljudda musikarrangemang som pågick fram till 02-tiden under midsommarhelgen. Inkommen e-post vidarebefordrades till verksamhetsutövaren för kännedom samt
möjlighet att kommentera klagomålen innan ärendets fortsatta handläggning.
Verksamhetsutövaren har inte kommenterat klagomålen.
Med anledning av återkommande klagomål under 2011 fattades ett beslut
2011-07-25 där verksamheten förbjöds att spela musik utomhus efter kl 22,
vilket innebär att om musik spelas efter kl 22 ska det ske inomhus med
stängda dörrar och fönster. Vidare förelades verksamhetsutövaren att skriftligen redovisa resultat från ljudmätningar under pågående spelningar. Några
sådana resultat har ännu inte redovisats.
Enligt delegationsbeslut daterat 2012-06-28 har verksamhetsutövaren förelagts att redovisa ett egenkontrollprogram för verksamheten samt resultat
från ljudmätning vid pågående spelning. Verksamhetsutövaren har ännu inte
redovisat något egenkontrollprogram. Ljudmätningar med hjälp av en mobiltelefon har gjorts som indikerar på att ljudnivån är för hög vid angränsande
bostadsfastigheter.
Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd om buller och ljudnivåer:
Publik
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7),
bör ljudnivån från musik på publikplats inte överskrida följande riktvärden:
115 dB (A) maximalt
100 dB (A) ekvivalent
Om barn har tillträde bör högsta ljudnivåerna på publikplats inte överstiga
följande riktvärden:
110 dB (A) maximalt
97 dB (A) ekvivalent
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Bostäder inomhus
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6) bör
nedanstående riktvärden ej överskridas i bostadsrum i permanentbostäder eller fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig
samvaro och matrum som används som sovrum.
Maximalt ljud (LAFmax)1
45 dB
Ekvivalent ljud (LAFmeqT)2
30 dB
Ljud med hörbara tonkomponenter (LAFmeqT)2 25 dB
Ljud från musikanläggningar (LAFmeqT)2
25 dB
1) den högsta A-vägda ljudnivån
2) den A-vägda ekvivalent ljudnivån under en viss tidsperiod (T)

Motivering av beslutet
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 14, 19, 21 och 22 §§ miljöbalken.
Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla verksamhetsutövare skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Verksamhetsutövare ska vidta de försiktighetsmått som krävs för att förebygga eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enligt miljöbalken 9 kap 3 § definieras olägenhet för människors hälsa som
störning som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Återkommande klagomål indikerar att verksamheten inte uppfyller de krav
som gäller för ljudstörning och att ovanstående riktvärden troligen överskrids.
Samhällsbyggnadsnämnden begär därför i enlighet med miljöbalkens 26 kap
19, 20 och 22 §§ in ett egenkontrollprogram som ska visa hur störningar på
omgivningen kontrolleras.
Upplysningar
Avgift: Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för handläggningstid i klagomålsärenden där klagomålen är befogade. Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 177

Dnr. 2012-000941

Kyrketorp 6:5, nedskräpning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

vid vite förelägga verksamhetsutövaren (org-nr ...) att vidta åtgärder
mot nedskräpning på rubricerad fastighet enligt nedan:
1. Omhänderta vitvaror och elavfall snarast och lämna till godkänd
mottgare. Även eventullet ytterligare förekommande farligt avfall ska
omhändertas snarast. Intyg från mottagare som redovisar vad som har
lämnats ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden. Åtgärden ska vara
utförd senast tre veckor efter mottagande av detta beslut.
Vitesbelopp: femtiotusen (50.000) kronor.
2. Sanera och omhänderta cisterner som inte avses att användas mer.
Intyg från godkänd mottagare ska skickas till Samhällbyggnadsnämnden. Åtgärden ska vara utförd senast åtta veckor efter
mottagande av detta beslut.
Vitesbelopp: trettiotusen (30.000) kronor.
3. Städa upp resterande avfall och lämna till återvinning eller deponi.
Åtgärden ska vara utförd senast åtta veckor efter mottagande av detta
beslut.
Vitesbelopp: Tjugotusen (20.000) kronor.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Klagomål har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden på att det ser ut som
soptipp på en viss plats på rubricerad fastighet. Bland annat ska det enligt
uppgift finnas kylskåp och bilbatterier bland avfallet.
Personal från Samhällbyggnadsförvaltningen besökte fastigheten den 20 juli
2012 och konstaterade då att platsen är mycket nedskräpad med bland annat
spisar, tvättmaskiner, lysrörsarmaturer, solstolar, möbler, lastpallar med mer.
På platsen står även en cistern. Vitvaror och elavfall klassas som farligt avfall.
Besök gjordes på fastigheten den 1 augusti 2012 då man kunde konstatera
att uppstädning har påbörjats, mycket av skräpet är lastat på en traktorvagn.
Enligt ett delegationsbeslut daterat 2012-07-20 har verksamhetsutövaren förelagts att städa upp området och lämna avfallet till godkänd mottagare samt
redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Ytterligare ett besök gjordes på platsen
den 30 augusti 2012 då man kunde konstatera att traktorvagnen med skräpet
och vitvarorna fortfarande står kvar. Fotodokumentation finns.

Motivering av beslutet
Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 14, 21 §§ och 2 kap 3 § Miljöbalken
(1998:808).
Justerandes sign
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Enligt 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 15 kap 5a § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet
hanteras på ett hälso– och miljömässigt godtagbart sätt.
Enligt 15 kap 30 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 16 § avfallsförordning (2001:927) får farligt avfall inte blandas med annat avfall.
Enligt 25 § avfallsförordning (2001:927) ska den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska och elektroniska produkter
1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt
från annat avfall, och
2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar
återanvändning av hela eller delar av produkterna och i övrigt underlättar
återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.
Upplysningar
Avgift: Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för nerlagd
handläggningstid vid ärenden som initieras av befogade klagomål. Faktura
skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

Dnr. 2012-000136

§ 178
Sponsring av katthem
Beslut:

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta,
att

kommunen sponsrar Djurskyddet Kalmar, org-nr 832400-0903,
med 15.000 kronor årligen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
2007-10-23 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i § 534 med
Dnr 2007/617-481 KS
att ställa sig bakom en ansökan hos förslagsvis Kalmar Katthem om de har
möjlighet att ta emot katter från Borgholms kommun, samt
Justerandes sign
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att överlämna ärendet till miljö- och byggnadsnämnden (MBN, nuvarande
Samhällsbyggnadsnämnden).
Anledningen var en fråga om varför Borgholms kommun inte har något katthem eller sponsrar befintligt katthem i Kalmar, samt ett antal frågor om alternativ till kommunala skyddsjägare i frågan om övergivna katter.
2008-01-17 beslutade MBN i § 62 Dnr 2008-000032
att uppdra till förvaltningen att utreda ärendet inom den ekonomiska ramen
(15.000 kr).
2008-06-18 beslutade MBN i § 386
att ett samarbetsavtal mellan Borgholms kommun och Borgholms Veterinärpraktik skulle upprättas, där Borgholms kommun årligen bidrar med 15.000
kr.
Det senare beslutet togs på grund av att katthemmet i Kalmar enbart tog
emot katter som var omhändertagna av polis, i mån av plats och katthemmet
i Nybro varit fullt sedan flera år tillbaka, alltså skulle man inte ”få nåt för
sponsringspengarna”.
2012-02-09 kom en förfrågan, via kommunstyrelsen, från Djurhemmet Skälby om samarbete mellan Djurskyddet Kalmar och Borgholms kommun.
Motivering av beslutet
Då inget årligt bidrag längre utgår till Borgholms Veterinärpraktik (de hade vid
ingången till 2012 kvar 14.159 kr på kattkontot) och djurhemmet ändrat sina
stadgar till att även, i mån av plats, ta emot övergivna katter som andra än
polisen omhändertagit föreslås att kommunen sponsrar Djurskyddet Kalmar
(org-nr 832400-0903) med 15.000 kr årligen.
____________________________

§ 179

Dnr. 2012-001075

Medborgarförslag – Förenkla källsorteringen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna nedanstående svar på medborgarförslaget till Kommunfullmäktige.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med innebörden att källsorteringen vid
Borgholms återvinningsstation förenklas genom att göra hålen i containrarna
större och ta bort metallpinnarna för att minska tidsåtgången för att slänga
skräpet.
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Kommunfullmäktige har tagit emot förslaget och lämnat detta till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande.

Motivering av beslutet
Insamling av tidningar och förpackningar genomförs av FTI - Förpackningsoch tidningsinsamlingen. Det är ett privat företag inom återvinningsbranschen
som ansvarar för alla landets återvinningsstationer, även den i Borgholm. FTI
ser till att företag uppfyller sitt producentansvar för förpackningar av papper,
plast, metall och wellpapp genom att företag ansluter sig till REPA som är en
del av FTI. Insamlingen finansieras bland annat av förpackningsavgifter som
tas ut av producenterna av förpackningar.
Containrarna byggdes om för ett antal år sedan för att förhindra att barn
klättrar in i dem efter att två barn omkommit i en container för tidningar.
Därmed har det också blivit lite svårare att slänga in tidningar och förpackningar.
Borgholm kommun ansvarar alltså inte för insamlingen eller för vilka containrar som används eller hur dessa är konstruerade. FTI tar emot synpunkter på
insamling och återvinningsstationer.
____________________________

Dnr. 2012-001076

§ 180

Medborgarförslag – Tankställe för biogas i Borgholm
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna nedanstående svar på medborgarförslaget till Kommunfullmäktige.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om det ska byggas ett tankställe för biogas i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige har tagit emot förslaget och lämnat detta till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande.

Motivering av beslutet
Med medborgarförslaget har lämnats en bra och utförlig motivering varför vi
behöver ha tankställen för biogas på Öland och varför Borgholms kommun
borde vara föregångare i utvecklingen att bygga en biogasmack i Borgholm.
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Enligt kommunens antagna transportstrategi från 2012 ska kommunen vara
ett föredöme för att använda fordon med förnyelsebart bränsle.
Senast år 2016 ska det finnas minst ett tankställe för biogas för fordon i
Borgholms kommun. Innan dess ska man ta fram ett detaljerat underlag med
etableringskostnader, infrastruktur, produktionssubstrat och avsättningsmöjligheter.
Borgholms kommun och Borgholms Energi AB (BEAB) arbetar tillsammans
med andra kommuner och Regionförbundet för att få till stånd ökad biogasproduktion och tankställen på Öland och i hela länet. Potentialen för gasproduktion i Borgholms kommun är mycket hög på grund av våra stora djurbesättningar. Till detta kommer också matavfall som är möjligt att röta.
För närvarande pågår en utredning som beräknas vara klar under hösten om
hur det ska bli tekniskt och ekonomisk möjligt att få fram ökad produktion och
nya tankställen. Avsikten är att denna utredning ska ge tillräckligt underlag
för att uppföra tankställen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också varit i kontakt med några befintliga
mackar för att få information om deras intresse att uppföra biogasanläggningar. Ett sådant intresse finns men man avvaktar förbättrad infrastruktur
och ökad efterfrågan av biogas.
____________________________

§ 181
Tjänstemannaförslag - Gör Borgholms kommun till en Fairtrade
kommun
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen följande:

Justerandes sign

•

Kommunen ska erbjuda Fairtrade-produkter eller motsvarande inom
kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis
livsmedel som frukter, te, kaffe och socker ska även ha KRAVmärkning.

•

Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över
hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp.

•

Stadshuset ska konsumera Fairtrade-produkter eller motsvarande.

•

Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.

•

Kommunen upprättar en tät kontakt med styrgruppen för att tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för Fairtrade City uppfylls.
Utdragsbestyrkande
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•

Innan beslut fattas ska en utredning visa vilka effekter detta får på den
dagliga verksamheten ur ekonomisk, ekologisk och social synpunkt.

________________________________________
Bakgrund
Fairtrade City är en diplomering som funnits sedan år 2000 i Storbritannien.
Ungefär 1000 städer är Fairtrade City-diplomerade runt om i världen, konceptet finns nu i ett tjugotal länder i USA, Canada, Sydamerika, Europa, Australien. I vår region är Kalmar, Emmaboda och Gotland medlemmar.
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk
konsumtion och innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk
upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Fairtrade City-diplomeringen önskar fungera som en språngbräda och ett första steg mot etisk upphandling inom
kommunen, samt att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare.
Bedömning
På senare år har de sociala och etiska aspekterna fått en allt större uppmärksamhet. Skandaler i medier, ideella organisationer och aktiva medborgare har
visat på stora brister i produktionen av de varor som bland annat kommuner
köper in. Många politiker och allmänhet anser att det är oacceptabelt att leverantörer till offentlig sektor bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter
och utnyttjar människor och miljö för att producera det vi konsumerar. Ändå
är det ofta så det ser ut idag. Det är stor risk att de skattepengar som kommuner dagligen spenderar på inköp av varor stödjer en produktion som är
både olaglig och oetisk. Som eko-kommun bör vi vara ett gott föredöme och
bidra till social hållbarhet bland våra leverantörer.
Lagen om offentlig upphandling ger idag ett utrymme att knyta sociala villkor
till upphandlingen. Genom att inkludera sociala och etiska villkor i upphandlingen av produkter främjas produktion som utförs enligt riktlinjerna i FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barnens rättigheter samt ILO:s grundläggande konventioner.
Förutom social hållbarhet när vi köper in livsmedel är det lika viktigt är att
produkterna är nyttiga och producerade på ett ekologiskt hållbart sätt. Detta
görs genom att kombinera kraven på Fairtrade för livsmedel med KRAVmärkning.
Först då kan vi säga att produkten har tagits fram på ett hållbart sätt.
Följande kriterier ligger till grund för diplomeringen:
- Kommunens ansvar
Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande* inom kommunens avtal.
- En styrgrupp för arbetet
I kommunen ska man sätta samman en styrgrupp representerad av aktörer
från hela samhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-09-26

sid 37 (43)

Paragrafer

156-187

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
- Utbud i butik
Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln kunna erbjuda
ett visst sortiment av etiskt märkta produkter.
- Företag och organisationers konsumtion av etiskt märkta produkter
Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera etiskt märkta produkter.
- Ett lokalt informationsarbete
Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om etisk handel.
- Förbättring
Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för
etisk konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och
utbud av etiskt producerade produkter.
* Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med grundläggande principer om rättvis handel så som förbättrade ekonomiska villkor för odlare och anställda,
mänskliga rättigheter i arbetslivet och miljöhänsyn. Fairtrade är en certifiering som tar
sin utgångspunkt i principer om rättvis handel och utgör ett bevismedel för att varorna
framställts på ett sätt som är förenligt med dessa principer.

Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige.
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbetsoch levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
____________________________

§ 182

Dnr. BN 2010-000430

Mellböda 3:17, angående överklagat beslut från Mark- och miljödomstolen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

återkalla överklagan från 2012-09-17, mål nr P 917-12.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämndens (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden/SBN)
arbetsutskott beslutade 2011-07-20 § 32 att bevilja positivt förhandsbesked
för uppförande av tre bostadshus.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i två olika beslut 2012-02-20
(dnr 403-4783-11 och 403-4495-11) avslagit överklagandena.

Justerandes sign
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Länsstyrelsens beslut har överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som 2012-04-03 (Mål nr P 1088-12) förelägger SBN att yttra sig i
ärendet. SBN beslutar 2012-04-24 § 78 att "vi motsätter oss vad som yrkas i
målet och vidhåller tidigare beslut i ärendet".
Mark- och miljödomstolen förelägger 2012-08-17 (Mål nr P 917-12) SBN att
inkomma med behörighetshandlingar som visar att AU är behörigt att ta beslut om förhandsbesked. Behörighetshandlingar, i form av delegationsordning antagen av MBN 2008-03-26, har skickats till domstolen.
I slutligt besked från Mark- och miljödomstolen 2012-08-30 (Mål nr P 917-12)
meddelas att man upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-09-05, § 10,
att ordföranden överklagar Mark- och miljödomstolens beslut 2012-08-30
(Mål nr P 917-12), samt att man vill vidareutveckla skälen genom skrivelse
från nämndens nästa sammanträde som äger rum 2012-09-26.
Överklagan skickades till Mark- och miljödomstolen 2012-09-18.
Mark- och miljödomstolen har i slutligt beslut 2012-09-21 meddelat att man
avskriver målet (Mål nr P 1088-12).
____________________________

§ 183
Överflyttning av ansvarsområdet enligt alkohollagen till samhällsbyggnadsnämnden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

tillstyrka att kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till
Samhällsbyggnadsnämnden.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Eddie Forsman (M), Eva Karlström (M) och Mats Axelsson (FP) har lämnat
en motion med förslaget att se över möjligheten att flytta alkoholtillståndshanteringen från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Syftet är enligt motionärerna att förenkla och samordna tillståndsgivning för
företag.
Motivering av beslutet
Ärendet har varit på remiss till partier och till berörda nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden var positiv till förslaget och menar att det är viktigt med
ett bra samarbete mellan berörda tjänstemän, vilket förenklas med samma
förvaltningstillhörighet, trots helt skilda regelverk.
Justerandes sign
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Socialnämnden var först positiva till motionen, men ändrade sedan sig och
föreslog avslag. Efter att alkoholhandläggaren sagt upp sig har dock en förfrågan kommit från socialnämnden om att flytta över arbetsuppgifterna till
samhällsbyggnadsnämnden. Alkoholhandläggaren har också arbetat med
skuldsanering, dessa ärenden ska dock ligga kvar hos socialnämnden.
Hantering av alkoholärenden är inte en full tjänst. Arbetsuppgifterna måste
kombineras med andra uppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet finansieras med avgifter enligt särskild taxa.
____________________________

§ 184
Bästa ställen för musselodlingar i Kalmar län! Aquabest, information
Ett första preliminärt resultat har kommit från GIS-analysen inom Aquabest
som redovisades på nämnden.
Den 4:e oktober kl 09:30 hålls även ett informationsmöte i lokalen ”Trossen”,
Färjestadens hamn (med fika från ca 9:00).
____________________________

§ 185
Kolla din brunn! MSO-projekt, information
Under perioden oktober till december kommer kampanjen "Kolla din brunn"
pågå i Kalmar län som samordnas genom Miljösamverkan Sydost.
Syftet med projektet är att bidra till förbättrad dricksvattenkvalitet i enskilda
brunnar samt öka kunskapen om brunnar och vattenkvalitet hos brunn-ägare
och handläggare. Kampanjen innebär att en vattenanalys kan göras till rabatterat pris under denna period.
____________________________

§ 186
Statistik för handläggning enligt nya PBL och delegationsordningen,
information
Redogörelse för ärendet
I samband med införandet av nya plan- och bygglagen (PBL) 2011-05-02
sattes en gräns för handläggningstid på 10 veckor. Denna tid ska beräknas
från den dag ärendet är komplett till dess att beslut fattas.
För att uppnå dessa krav i framförallt förhandsbesked infördes en ny
delegationsordning vid nämndsammanträdet i juni 2011.
Justerandes sign
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Nu har ett år passerats och byggavdelningen har därför sammanställt statistik
som jämför handläggningstider mellan gamla och nya delegationsordningen.
Som all statistik kan det alltid innehålla vissa detaljer som är värda att
förklaras. Urvalet bygger på de 10 sista förhandsbeskeden som beslutades av
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) enligt den gamla delegationsordningen
samt 10 förhandsbesked beslutade på delegation efter 2011-07-01 tills dags
datum. Notera att det omfattar såväl positiva som negativa förhandsbesked
och har beräknats från den dag ansökan ankom och inte från komplett
handling. Annars ges en något felaktig bild då ärenden där man avslår
ansökan inte behöver kompletteras. Man får även hålla i minnet att många av
de ärenden som beslutades av SBN enligt den gamla förordningen fick vänta
30-60 dagar på besiktning p.g.a. de vinterförhållanden som rådde 2010/2011.

HANDLÄGGNINGSTIDER FÖRHANDSBESKED
FRÅN INKOMMANDE ANSÖKAN TILLS FÄRDIGT BESLUT
Innan Delegation
2010-2011
dagar
1
671
2
237
3
196
4
198
5
191
6
233
7
212
8
336
9
212
10
1009
Högst och lägst frånräknas
Snitt:
287
dagar

Efter delegation
2011-2012
dagar
1
67
2
78
3
97
4
120
5
127
6
83
7
61
8
81
9
78
10
97
Snitt:

88

dagar

Vad gäller handläggningstid för bygglovsärenden har 30 stycken slumpvis
valts ut från perioden 2011-07-01 tills dags dato, dock har mycket enkla
ärenden som installation av eldstad och nybyggnad transformatorkiosker
undantagits. I en del fall har ärendet förberetts med t.ex. grannhörande och
avloppsutredning och endast saknat t.ex. ett förslag till kontrollplan eller
kopia på bevis på byggfelsförsäkring innan bygglov/startbesked lämnats vilket
återspeglas i en del mycket korta handläggningstider från komplett ärende till
beslut. Ärendetyperna varierar från enkla tillbyggnader till nybyggnader av
bostadshus.
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HANDLÄGGNINGSTIDER BYGGLOV NYA PBL
FRÅN KOMPLETT HANDLING TILL BESLUT
1
12
dagar
2
65
dagar
3
7
dagar
4
99
dagar
5
71
dagar
6
22
dagar
7
11
dagar
8
47
dagar
9
35
dagar
10
35
dagar
11
77
dagar
12
75
dagar
13
134
dagar
14
38
dagar
15
8
dagar
16
43
dagar
17
48
dagar
18
48
dagar
19
42
dagar
20
22
dagar
21
7
dagar
22
16
dagar
23
43
dagar
24
88
dagar
25
130
dagar
26
25
dagar
27
38
dagar
28
60
dagar
29
57
dagar
30
8
dagar
Genomsnitt:
45
dagar
Högsta och lägsta undantas

Krav inom 70 dagar.

Även i dessa fall finns förklaringar till de längre handläggningstiderna, bl.a. så
har grannyttrande med erinringar inkommit vilket ska beredas och eventuellt
leda till ändringar i ansökan innan beslut. Denna tid har räknats in i
handläggningstiden även om handläggaren har väntat på information från
sökanden, ärendet har ju dock varit komplett.
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Slutsats
Den nya delegationsordningen har inneburit snabbare handläggning av förhandsbesked i de fall dessa har varit enkla att bedöma. I mer komplicerade
ärenden med intressekonflikter eller ärenden av principiell natur kommer dessa även fortsättningsvis att bedömas av besiktningsgruppen och i många fall
även senare beslutas av SBN.
Bygglovshanteringen ligger till mycket stor del inom föreskriven tid (max 10
veckor) även om byggavdelningen hela tiden arbetar systematiskt med att se
över sina rutiner för att ytterligare sänka handläggningstiden utan att ge avkall på kvalité och rättsäkerhet för sökanden.
____________________________

§ 187

Dnr. 2011-000288

Södra Munketorp 1:41, ang. uppställning av husvagn
Redogörelse för ärendet
En anmälan inkom till Miljö- och Byggnadsnämnden (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) 2011-04-26 om att en husvagn har ställts upp på fastigheten. Fastighetsägaren har ansett att husvagnen är en ”friggebod”.
Förvaltningen konstaterar att husvagnen är uppställd på en fastighet som idag
saknar bostadshus, planer finns på att lägga samman flera fastigheter till en
och då skulle det finnas ett bostadshus på fastigheten. Den aktuella platsen
utgör idag en egen tomtplats och skulle kunna när som helst styckas igen.
Husvagnen står inte i omedelbar närhet till bostadshuset och används helt
separat samt är uppställd en längre tid, därmed kräver åtgärden lov.
Fastighetsägaren har via e-post ansökt om bygglov för tillfällig uppställning av
husvagn på fastigheten Södra Munketorp 1:41.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 260.
Förvaltningen har besökt platsen 2011-05-30 och konstaterar att husvagnen
är uppställd på fastigheten som endast är bebyggd med ett gammalt uthus.
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2011-07-20 § 37
att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av husvagn.
att enligt 10 kap 14, 15 och 18 §§ plan- och bygglagen (PBL) förelägga xxx,
såsom ägare till fastigheten Södra Munketorp 1:41, att inom 14 dagar från
lagakraftvunnet beslut ha tagit bort byggnaden/husvagnen från fastigheten
vid 50.000 (femtiotusen) kronors vite och därefter, så länge åtgärden inte
utförts med 5.000 (femtusen) kronor per påbörjad månad.
att enligt 10 kap 14 och 18 §§ PBL vid vite av 50.000 (femtiotusen) kronor
förbjuda xxx, såsom ägare till fastigheten Södra Munketorp 1:41 att åter uppföra byggnaden/husvagnen på platsen.
att enligt 10 kap 4 och 9 §§ PBL jämfört med 8 kap 2 § punkt 1 samma lag
påföra ovannämnda ägare byggnadsavgift för det olovligt utförda arbetet,
9.600 (niotusensexhundra) kronor med erinran om att avgiften skall betalas
till Länsstyrelsen, plusgiro nr 35178-3 inom två månader från det beslutet
Justerandes sign
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vunnit laga kraft.
att enligt 10 kap 28 § PBL underrätta Länsstyrelsen om detta beslut.
Beslutet överklagades av fastighetsägaren till Länsstyrelsen Kalmar län, som i
beslut 2012-04-02 avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och
miljödomstolen, som i dom 2012-06-18 avslår överklagandet.
----Skrivelse via e-post från fastighetsägaren inkom till förvaltningen fredag
2012-08-31, kl 21:34 och 22:12, vilka diariefördes måndag 2012-09-03.
Skrivelsen innehåller bl.a. en begäran om att inte behöva betala den påförda
byggnadsavgiften om 9.600 kronor.
Vid dagens sammanträde redovisas inkommen skrivelse, som sedan läggs till
handlingarna, och som svar till fastighetsägaren meddelas följande:
1. Nämnden konstaterar att beslutet gällande byggnadsavgiften vunnit laga
kraft och går ej att ändra, och att det aktuella ärendet har prövats av såväl
kommun, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen och det är för sent att
klaga över det beslutet.
2. På frågor rörande de husvagnar som fastighetsägaren själv anmält som
eventuella "svartbyggen" konstateras att dessa anmälningar (3 st) resulterat i
separata ärenden som har behandlats och tagits beslut i. Dessa har skickats
till anmälaren med besvärshänvisning. Även dessa beslut har vunnit laga
kraft.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2012-9-26.
Ärende nr.9 , Rälla 1:17, del av, Ekerums Golfbana "Järnnian", tidigare
område 12 och 13

RESERVATION

r !
K '

( '

Efter Mark- och miljööverdomstolens domslut strax innan midsommar i år, där det
framgick att områdena 3, 4 och 15 ej får bebyggas, har så gott som hela planförslaget
omarbetats. Ett exploateringsavtal mellan Borgholms kommun och exploaterören
omfattar minst 300 byggrätter och ett hotell inom exploateringsområdet. Domslutet gjorde
att 80 byggrätter ströks. Dessa har nu fördelats på de existerande områdena. Fyra
strategier verkar att ha följts: 1. Förtätning inom befintliga områden. 2. Utökning av
befintliga områden. 3. Ökning av hushöjderna. 4. Omplacering / förskjutning av avvisat
område (beträffar område 15). Dessutom har en trafiklösning tagits fram samt en
hydrologisk undersökning gjorts.
Det förslag till beslut för granskning/utställning som presenterades för
Samhällsbyggnadsnämnden den 26 september visade emellertid bl.a följande brister:
•
•
•
•

Trafiklösningen visades ej.
Den hydrologiska undersökningen visades ej.
Information om en planerad arkeologisk undersökning för "Järnnian" kunde ej ges.
Hur många byggrätter som varje planområde innehöll kunde ej preciseras, då t.ex.
definitionen för "byggrätt" för ett trevåningshus med två eller tre lägenheter förblev
oklart. (Antalet byggrätter ligger till grund för exploateringsavtalet och är därför
grundläggande.)
• Bilagorna i form av kartor angavs vara "arbetsmaterial" och saknade således den
detaljerade information som ett granskning/utställnings-dokument skall innehålla.
\
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Då dessa brister, trots påpekanden från nämnden, ej löstes under sammanträdet och
ordförandens kontraproduktiva vilja att snabbt ldubba igenom ärendena innan
middagspausen, samt vissa nämndemedlemmars ovilja att sätta sig in i ärendet, förde till
att denna synnerligen "gröna banan" boxades igenom.
Med tanke på den omfattande förändring som detaljplanerna har genomgått — en golfbana
blir ett bostadsområde, en orörd sammanhållen närskog blir offer för en brutal
exploatering, stick i stäv med samrådsyttrandena — är samhällsbyggnadsnämndens
handhavande av ovannämnda ärenden vid sammanträdet den 26 september ett
praktexempel på den brist på ansvar för Ölands naturvärden och lyhördhet gentemot
engagerade medborgares åsikter som präglar Borgholms kommuns agerande.
Med respekt för medborgarnas åsikter och Rällaskogens sammanhängande naturvärden
borde "Järnnian" inte^Us bli.föremål för byggnation.
Stefan^Ölof Cundgren, Q
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Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2012-9-26.
Ärende nr.10 , Halltorp 1:10, del av, Ekerums Golfbana "Träklubban"

RESERVATION
Efter Mark- och miljööverdomstolens domslut strax innan midsommar i år, där det
framgick att områdena 3, 4 och 15 ej får bebyggas, har så gott som hela planförslaget
omarbetats. Ett exploateringsavtal mellan Borgholms kommun och exploaterören
omfattar minst 300 byggrätter och ett hotell inom exploateringsområdet. Domslutet gjorde
att 80 byggrätter ströks. Dessa har nu fördelats på de existerande områdena. Fyra
strategier verkar att ha följts: 1. Förtätning inom befintliga områden. 2. Utökning av
befintliga områden. 3. Ökning av hushöjderna. 4. Omplacering / förskjutning av avvisat
område (beträffar område 15). Dessutom har en trafiklösning tagits fram samt en
hydrologisk undersökning gjorts.
Det förslag till beslut för granskning/utställning som presenterades
Samhällsbyggnadsnämnden den 26 september visade emellertid bl.a följande brister:

för

•
•

Trafiklösningen visades ej.
Hur många byggrätter som varje planområde innehöll kunde ej preciseras, då t.ex.
definitionen för "byggrätt" för ett trevåningshus med två eller tre lägenheter förblev
oklart. (Antalet byggrätter ligger till grund för exploateringsavtalet och är därför
grundläggande.)
• Bilagorna i form av kartor angavs vara "arbetsmaterial" och saknade således den
detaljerade information som ett granskning/utställnings-dokument skall innehålla.
Då dessa brister, trots påpekanden från nämnden, ej löstes under sammanträdet och
ordförandens kontraproduktiva vilja att snabbt klubba igenom ärendena innan
middagspausen, samt vissa nämndemedlemmars ovilja att sätta sig in i ärendet, förde till
att denna synnerligen "gröna banan" boxades igenom.
Med tanke på den omfattande förändring som detaljplanerna har genomgått — en golfbana
blir ett bostadsområde, en orörd sammanhållen närskog blir offer för en brutal
exploatering, stick i stäv med samrådsyttrandena — är samhällsbyggnadsnämndens
handhavande av ovannämnda ärenden vid sammanträdet den 26 september ett
praktexempel på den brist på ansvar för Ölands naturvärden och lyhördhet gentemot
engagerade medborgares åsikter som präglar Borgholms kommuns agerande.
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