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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 188
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 189
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Alkoholhandläggningen kommer att lämnas över till nämnden vilket blir ett
helt nytt verksamhetsområde men med klara kopplingar till livsmedels- och
hälsoskyddstillsyn. Företagen får det enklare med en ingång och det kan bli
en ännu bättre samordning och en effektiv tillsyn.
- Förvaltningen har kommunicerat att man har för avsikt att förelägga sex
underhållningsställen att hålla nämndens bullervillkor.
____________________________

§ 190

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för september 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 192

Dnr. 2011-000403

Tertial prognos 2/2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 193
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 194
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 195

Till: Kommunstyrelsen i Borgholm

Dnr. P 2008-0003
Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, S:20, förslag
till kvartersnamn
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

markområdet får kvartersnamnet Triangeln.
Namnet Triangeln fastställs även för lokalgatan i området.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt planhandlingar och lämnat över dessa till kommunfullmäktige för antagande. I samband med godkännande är det
lämpligt att nämnden, som har fullmäktiges uppdrag att svara för plan- och
byggfrågor inom kommunen, också fattar beslut om kvartersnamn.
Motivering av beslutet
Området har under hela planarbetet benämnts Triangeln och det är därmed
ett namn som använts för området och det kan inte missförstås. Sedan tidigare har nämnden uppdrag att fatta beslut på namn på vägar och gator, belägenhetsadresser m.m.
____________________________

§ 196

Dnr. BN 2011-000554

Åkaren, detaljplan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna detaljplanen med tillhörande handlingar inkl. samrådsredogörelse för granskning.

________________________________________
Information
De handlingar som skickats ut är preliminära, slutliga granskningshandlingar
presenteras vid föredragning av ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked behandlades 2011-08-24 av Miljö- och byggnadsnämnden som beslutade att lämna ett positivt planbesked. Genom beslutet
2011-08-24 §179 angavs att planarbetet skulle påbörjas direkt.
Planen syftar till att ge möjlighet till befintlig verksamhet att utvecklas. Den
ska också svara mot behovet av parkeringsplatser och en förbättrad trafiksituation.
Ändringen medför att byggrätten för handel utökas samt att ytterligare en yta
avsedd för verksamhet avsätts i områdets östra del. Markområdet mellan de
båda ytorna avsätts för parkering och infiltrationsytor.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-08-22 §145 att godkänna förslag
till detaljplan samt tillhörande behovsbedömning för samråd.
Gällande planer
För området gäller Stadsplan Borgholm, planområdet omfattas också av en
ändring av stadsplanen (nr 188 i kommunens register). Gällande plan medger
”HANDEL” i områdets norra del. I östra delen medges bostäder i två plan.
I Översiktsplanen från 2002 anges att Borgholms serviceutbud är viktigt för
ett stort omland samt att all exploatering inom orten ska föregås av detaljplan.
Syfte med detaljplanen
Den nya detaljplanen ska möjliggöra en utökning av byggnadsytan och ge
verksamheten en möjlighet att utvecklas. Genom planändringen kan ett permanent bygglov för parkeringen beviljas.
Planens genomförande ska bidra till att stärka upplevelsen av Storgatan som
ett viktigt stråk i Borgholm, därför ges gestaltningsfrågorna stort utrymme i
planen. Vidare bidrar planens genomförande till att skapa en säkrare trafiksituation på Storgatan.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats. Planens genomförande bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. Länsstyrelsen har i sitt yttrande
tillstyrkt bedömningen.
Motivering av beslutet
De yttranden som under samrådstiden inkommit har tagits i beaktande och
lett till omarbetningar i planen. Så som lagen förskriver ska en sådan omarbetning genomlysas vid en granskning.
____________________________
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Utdragsbestyrkande
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§ 197

Dnr. S 2012-0137

Södvik, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

uppdra åt förvaltningen att upprätta en ny detaljplan för området,

att

godkänna projektplanen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom till förvaltningen 2012-03-16. Sökande avser
att bebygga fastigheten med enbostadshus. Målet för ansökan anges utgöra
ca 15-talet byggrätter. Området utgör ca 2,7 ha.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger i direkt anslutning till samhället Södvik, ca 25 km norr om
Borgholm i Persnäs socken. Södvik är idag en attraktiv ort med serviceutbud i
form av möbelvaruhus, bageri med pizzeria, gästgiveri med mera.
ÖP2002 anger att ny bebyggelse ska anpassas till miljön på platsen vad gäller
placering, utformning och färgsättning.
ÖP: Inom Persnäs socken finns detaljplanelagda områden som ej är fullt utbyggda. Utred vidare.
Området gränsar till DP 183. Inom området finns endast någon enstaka obebyggd tomt.
Södvik är verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Området utgörs idag utav brukad åkermark men är omgivet av bebyggelse på
tre sidor och angörs enkelt direkt från genomfartsvägen som går genom östra
Södvik.
Motivering av beslutet
Området är ett rimligt tillväxtområde för orten Södvik. Jordbruksmark måste i
så fall omvandlas, men åtgärden kan ses som förtätning och samhällsutveckling. En utveckling av området skulle innebära att andra områden kunde sparas och bebyggelseutvecklingen för denna del av Öland i huvudsak fokuseras
till redan i anspråkstagna ytor.
Området har förutsättningar för att kunna locka permanentboende eller övergå i permanentboende på sikt, även om samhällen norr om Borgholm i huvudsak domineras utav fritidsboende. Södvik kan redan erbjuda service vilket
är en god förutsättning för ett attraktivt boende, liksom att nytillkommande
bostäder kan stärka de redan existerande näringarna.
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Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § PBL (SFS 2010:900). Kommunen har därmed också rådighet
i planeringen och prioriteringen av planarbete. För den aktuella fastigheten
har bedömningen gjorts att planeringen av detaljplanprojektet ska göras i
samverkan mellan kommunen och exploatören. Antagandetidpunkten för planen anges därför inte i beslutet utan beslutet är att betrakta som ett godkännande av planuppdraget.
Planarbetet inleds med tecknande av avtal mellan exploatören och kommunen
vilket reglerar kostnader och ansvar i arbetet.
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.
Avgift
Faktura skickas senare.
____________________________

§ 198

Dnr. BN 2011-000246

Enerum, lokaliseringsprövning, förhandsbesked för uppförande av
fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett hus för bostadsändamål enligt läge ”A” med motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-04-29, avser
förhandsbesked för nybyggnad av två hus för bostadsändamål på två olika
platser inom fastigheten. En plats är vid korsningen Enerumsvägen-Östra
Intagsgatan (tomtplats märkt A enl ansökan) och utanför samlad bebyggelse,
den andra platsen är utefter Enerums Träsgate (tomtplats märkt B enl ansökan) i direkt anslutning till Enerums semesterby som är samlad bebyggelse.
Läge ”B” omfattas av områdesskydd enligt 7 kap Miljöbalken (MB), "strandskydd". Länsstyrelsen har med stöd av 15 § Naturvårdslagen 1975-07-01 Dnr
11.123-22-75 beslutat om utökat strandskydd till 300 meter, samt att området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB.
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Platsen har i länsstyrelsens naturvårdsinventering bedömts ha högsta naturvärden, klass 1, vilket även styrks i naturvärdesbedömningen som har gjorts
inför det fördjupningsarbete som pågår i Byxelkrok.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platserna 2011-0809 och var positiv till båda lägena.
Berörda grannar har hörts och fem yttranden med erinran har inkommit,
samtliga yttranden gäller läge ”B”, yttrandena rör främst naturvärdena.
Sökanden har tagit del av yttrandena och 2012-08-27 inkommit med ett svar.
Vid samtal mellan sökanden och förvaltningen har det framkommit att läge
”A” är okontroversiellt och bör kunna beviljas, medan i läge ”B” så finns det
motstående intressen och då bör handläggningen fortsätta. Ärendet delas därför så att läge ”A” kan gå till beslut.
Tomtplatsen kan enligt Borgholm Energi AB (BEAB) anslutas till det allmänna
VA-nätet.
Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid
planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap 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 MB och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och
rörligt friluftsliv.
Åtgärden utgör en komplettering till befintlig bebyggelse. Riktlinjer för detta
finns i översiktsplanen. Kraven enligt PBL 2 kap, samt hushållningsbestämmelserna i MB 3 och 4 kap anses uppfyllda.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 3 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.
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Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos 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.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Karta
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2011-04-29
2011-04-29

____________________________

§ 199

Dnr. BN 2011-000235

Enerum, bygglov/bygganmälan för nybyggnad av servicehus och
28 parkeringsplatser
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

ställa sig positiva till ansökan samt

att

delegera till förvaltningen att besluta i ärendet efter att sökanden har
redovisat att tillgänglighetskraven för personer med nedsatt rörelseförmåga är uppfyllda.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser nybyggnad av ett servicehus till Enerums golfbana om 103 m2
samt 28 parkeringsplatser.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och ett yttrande med erinran har inkommit.
Sökanden har tagit del av yttrandet och vidhåller ansökan.
Trafikverket har i yttrande daterat 2011-10-03 meddelat att då byggnaden
ligger mer än 12 meter från nuvarande beläggningskant så utgör byggnaden
inget hinder, angående parkeringsplatserna så kan dessa accepteras inom 12
meter, dock ej närmare beläggningskant än 7 meter. Sökanden har tagit del
av yttrandet och under hand godkänt villkoren.
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Byggnaden kan anslutas till det allmänna VA-nätet.
____________________________

§ 200

Dnr. S 2012-000269

Grönslunda, bygglov för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för ett fritidshus om 99 m².

att

åtgärden är av sådan omfattning att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd behövs enligt 1 b och 14 §§ lagen om byggfelsförsäkring.
Kopia på försäkring ska redovisas innan arbetet påbörjas.

att

Stefan Bergman är anmäld som kontrollansvarig.

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig och överlämnas innan startbesked kan lämnas, därefter får åtgärden påbörjas.

att

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

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaderna tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-24, avser
nybyggnad av ett fritidshus om 99 m² på en redan ianspråktagen fastighet för
bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Berörda grannar har hörts och tre yttranden har inkommit, varav två med
erinran.
Sökanden har tagit del av yttrandena och vidhåller sin ansökan.
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Motivering av beslutet
Ägaren till Grönslunda xxx framför att man själv har blivit nekade bygglov
med hänvisning till att tillkommande byggnation skall prövas med detaljplan.
På den delen av fastigheten som det har sökts lov för är idag jordbruksmark
och där skall ny byggnation då prövas med detaljplan i enlighet med gällande
översiktsplan (ÖP 02). Den aktuella fastigheten är däremot sedan länge ianspråktagen för bostadsändamål och en ny byggnad utlöser inte detaljplanekravet.
Ägaren till Grönslunda yyy framför att en byggnad på den aktuella platsen
förstör utsikten. Besök har gjorts på platsen och det kan konstateras att ett
nytt hus enligt ansökan knappast kommer att synas från Grönslunda yyy.
Fastigheten har idag sin huvudsakliga utsikt mot väster. Även mot norr finns
utsikt, ett nytt hus mot nordnordost kommer endast marginellt påverka den
utsikten och inte i den omfattningen att det är en sådan betydande olägenhet
för omgivningen som avses i 2 kap 9 § plan- och bygglagen (PBL).
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 31 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.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning, eller väsentligt ändra en befintlig anläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden.
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 ägarna till fastigheterna Grönslunda xxx och yyy, som
avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Anmälan kvalitetsansvarig
Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-05-24
2012-05-24
2012-05-24
2012-05-24
2012-05-24

____________________________
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§ 201

Dnr. S 2012-000469

Södra Munketorp, bygglov för tillbyggnad av campingstugor
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja bygglov för tillbyggnad av åtta stycken campingstugor med
14,7 m² vardera och totalt 117,6 m².

att

Björn Linus Holmberg, Kungsgatan 13 A, 352 33 Växjö är anmäld som
kontrollansvarig.

att

en kontrollplan behövs.
Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig och överlämnas innan startbesked kan lämnas, därefter får åtgärden påbörjas.

Efter avslutat godkänt arbete skall kontrollplanen, ifylld och underskriven,
insändas till Samhällsbyggnadsnämnden som utfärdar slutbevis.
Först därefter får byggnaderna tas i bruk.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
______________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-17 och avser tillbyggnad av åtta stycken campingstugor med 14,7 m² vardera och totalt
117,6 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 143.
Arbete har pågått under en lång tid med en ny detaljplan för området. Detta
arbete har nu kommit så långt att planförslaget skall ut på granskning 1:a
kvartalet 2013 för att kunna antas 2:a eller 3:e kvartalet 2013.
Motivering av beslutet
Åtgärden ansökan avser är möjlig med nuvarande detaljplan men nämnden
har möjlighet att besluta om att avvakta med beslut tills den nya planen är
antagen.
Den nu sökta åtgärden bedöms inte påverka det pågående planarbetet i den
grad att ett beslut om att avvakta den nya planen är befogat.
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap § 30 plan- och bygglagen (PBL).
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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.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i ABVA krävs tillstånd
för anslutning till det allmänna VA-nätet.
Tillstånd skall sökas hos Borgholm Energi AB (BEAB).
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga
kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Förslag till beslut
Situationsplan
Sektionsritning
Planritning
Fasadritning
Kontrollansvarig
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2012-10-23
2012-10-22
2012-10-22
2012-10-22
2012-10-22
2012-09-17
2012-09-17

____________________________
§ 202

Dnr. S 2012-000522

Osten, ang inkommen ansökan gällande flyktingförläggning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

uppdra till nämndens arbetsutskott att fatta beslut om ärendets
karaktär kräver att ett beslut måste tas innan nämndens nästa
sammanträde den 28 november.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2015-01-01 för uppställning av
moduler/lägenheter för flyktingboende inkom till samhällsbyggnadsnämnden
2012-10-24.
Ärendet avser uppförande av baracker med sammanlagt 45 lägenheter och
tre tvättstugor, med plats för 270 asylsökande, i Mejeriviken.
Ärendet är inte komplett och förvaltningen har begärt kompletterande uppgifter samt bättre handlingar för att kunna behandla ärendet vidare.
____________________________
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§ 203

Avsändare: Kommunstyrelsen
(Dnr 2012/13-008 KS)

Dnr. 2012-001239
Medborgarförslag Boulebana på Borgholms torg
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
På Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2012-02-13 §29 mottog KF ett
medborgarförslag från Lisbeth och Sievert Johansson om att anlägga en boulebana på Borgholms torg, och beslutade att lämna det till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande. Medborgarförslaget har förberetts av planavdelningen samt Stadskommittén.
Motivering av beslutet
Borgholms torgs utformning har utretts under många år och arbetet med ny
markbeläggning kommer att påbörjas under 2013. En grundidé i omvandlingen av torget är att torgyta, gator och trottoarer ska ligga i samma höjdnivå
för att ha en flexibel yta som kan användas för olika evenemang efter behov.
Tillfällig användning för boule vore i enlighet med syftet av torgets nya utformning. En flexibel torgyta skulle kunna användas för tävlingar i boule om
tillfälliga boulebanor kan anläggas under en begränsad tidsperiod.
En permanent boulebana bedöms begränsa möjligt nyttjande av torgytan.
Permanenta möblemang på torget tar allmän mark i anspråk på en yta, som
bör kunna användas för olika evenemang för att nå så många olika grupper
som möjligt. Alternativa placeringar av en boulebana som är mer lämpliga bör
kunna hittas.
Av dessa skäl bedöms Borgholms torg inte vara en lämplig placering för en
boulebana som permanent installation.
Kopia av beslutet skickas till Lisbeth & Sievert Johansson, som inkommit
med medborgarförslaget, för kännedom.
____________________________
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§ 204

Dnr. 2010-0738

Källahamn, domslut från Mark- och miljödomstolen - information
Redogörelse för ärendet
Mark- och miljödomstolen meddelade i sitt domslut 2012-10-11 delvis bifall
till överklagandet som avser punkt 4 i vitesföreläggandet eftersom kravet inte
är verkställbart. Kravet gällde att dispens skulle sökas för utförd rondell.
I övrigt ska vitesföreläggandet fastställas rörande punkterna 2, 3 och 6. Markoch miljödomstolen finner dock att tiden för genomförandet av punkterna 2
och 3 o vitesföreläggandet ska flyttas fram till den 31 maj 2013.
För punkterna 1 och 5 gäller att de har återförvisats till nämnden för vidare
handläggning.
Punkt 1: att meddela dispens för flytt av stugorna 12, 13 och 14 i enlighet
med bilaga 1, samt
punkt 5: att meddela dispens för mindre hårdgjorda uteplatser mellan stugorna 9, 10, 11, 12, 13 och 14.
Eftersom alla punkter i föreläggandet ligger i samma beslut och med samma
diarienummer kommer vidare handläggning att ske när ärendet är avgjort.
Ärendet kan komma att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.
____________________________
§ 205
Ang överflyttning av ansvarsområdet enligt alkohollagen till
Samhällsbyggnadsnämnden - information
Socialnämnden beslutade 2012-09-25 §92 att överlämna ansvaret för alkoholhandläggningen, 50% tjänst, till Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) från och
med 2013-01-01.
SBN beslutade vid förra mötet, 2012-09-26 §183, att tillstyrka att kommunens uppgifter enligt alkohollagen förs över till SBN.
Helena Karlsson, livsmedelsinspektör, blir alkoholhandläggare ca 20% tillsammans med Charlott Johansson som blir huvudansvarig, ca 50%. Charlott
börjar sin anställning 2012-11-01. Helena påpekar att alkohollagstiftningen är
en social skyddslagstiftning. Frågor och diskussion om detta samt jämförelser
med livsmedelslagstiftningen.
Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg anordnar en utbildningsdag "Alkohollagen i teori och praktik - den viktiga balansen mellan näringspolitiken och
alkohollagen" den 29 november på Kosta Boda Art Hotell i Kosta.
En anmälningslista cirkulerade runt bordet och en gemensam anmälan till
utbildningsdagen görs av förvaltningen.
____________________________
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§ 206
Besök av Marcus Tell, hotelldirektör på Strand Hotell - information
Framförde önskemål om likartade serveringstider för alla restauranger i Borgholm som tätort under 2013. För näringens del är det mer gynnsamt att ha
några speciella kvällar/nätter istället för flera varje vecka. Förslagsvis förlängd
servering, inkl öppet till kl 03 påskafton/-dagen, midsommarafton/-dagen,
skördefesthelgen, nyårsafton/-dagen. Hela sommaren i övrigt, när nästan alla
har öppet sju dagar i veckan, till kl 01 alternativt kl 02 beroende på respektive gällande tillstånd. Viktigt att öppettiderna gäller gemensamt för samtliga
restauranger i Borgholm.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

