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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.15

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

Övriga närvarande

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

(OP)
(KD)
(MP)

Göran Borgo, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Eva Nahlman, byggnadsinspektör
Ida Dessm, planarkitekt
Emil Berger, planarkitekt
Åsa Bejemar, planarkitekt
Veronica Apell, miljomspektor
Anna Stjarndahl, miljoinspektor
Knstin Bertilius, miljoprojektledare

§
§
§
§
§
§
§

Linda Kjellm, ekonom

§ 210

221, 230
213
214-217
213-217
224-226
228
232

Utses att justera

Birger Palm med Jenny Sunnman som ersättare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag 3 december kl 10.00

Underskrifter

Sekreterare
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Ordförande
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Justerande
Birger Palrar

PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN <^'^./2.

. Öty , 2.Ö/Z./Z.

.29-

SIGN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

sid 2 (31)

Paragrafer

207-232

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§ 207
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§ 208
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
Förvaltningen håller på att följa upp årets verksamhetsplan samt tar fram ett
nytt förslag för 2013.
Ett projekt med att införa ett samlat kommunalt Kundservice grundat på förvaltningens Kundservice pågår.
Borgholm i topp - igen
Boverket har gjort en sammanställning av antalet bygglov i landets kommuner under tiden 2 maj 2011 till 26 oktober 2012 och jämfört detta med antalet invånare i respektive kommun.
Turistkommunerna med ett stort antal fastigheter som ägs av personer skrivna i andra kommuner kommer i topp när det gäller antal bygglov per 1000
invånare. På plats 1 ligger Borgholms kommun med 39 bygglov per 1000
invånare. På plats 2 kommer Åre med 36,2 bygglov per 1000 invånare.
Investeringskontot
Det framkom önskemål och krav på att det investeringskonto som kommunen
infört ska användas rätt. Det måste finnas principer och långsiktiga planer för
hur pengarna ska användas - de får inte bara gå in för att täcka det s.k.
"svarta hålet".
Vi ska ta fram kostnadskalkyler och skriva avtal mellan SBN och ekonomiavdelningen inför uppstart av planarbete, ex-vis för Östra Stora Rör och Runsten.
Utökat strandskydd
Enligt önskemål gavs information om hur Länsstyrelsens handläggning, samråd med kommunen etc. skötts vid framtagandet av strandskyddsområdena i
kommunen.
____________________________
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§ 209

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________

§ 210

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för oktober 2012
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§ 211
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________

§ 212
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________
Justerandes sign
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§ 213

Dnr. BN 2011-000554

Åkaren 27, 29, 26, detaljplan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

uppdra åt Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att tillstyrka
planen för antagande i kommunfullmäktige.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Förslaget till detaljplan omfattar området kring ICA i Borgholm. Planens syfte
är att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet samt att tillskapa 500
m2 ny verksamhetsyta för handel/kontor, ej livsmedel.

Motivering
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-10-31 §196 att godkänna detaljplaneförslaget för granskning. Granskning pågår till och med 2012-12-06.
Detaljplanearbetet för området följer samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut och ställningstaganden. Bedömningen är därför att beslutet kan hänskjutas till nämnt arbetsutskott för att på så sätt påskynda en given ordning.
____________________________

§ 214

Dnr. P 2009-0009

Halltorp 1:10, del av, Ekerums golfbana ”Drivern” - tidigare område 1.
Beslut om godkännande inför antagande för golfnära bostäder
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning,
att

föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen med tillhörande
handlingar inkl. utlåtande.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
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 störJusterandes sign
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re 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.
Ett planprogram, dnr P 2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljöoch Byggnadsnämnden (MBN) §257, 2008-05-21.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av MBN §69, 2009-03-25.
MBN 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/SBN (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) beslutade 2011-11-30, §244 att godkänna detaljplaneförslaget för granskning/
utställning.
Granskningen/utställningen av detaljplaneförslaget fördröjdes, främst beroende av rättsprocesser rörande Natura 2000-området Halltorps 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 föreslog att §244
skulle ändras och att ett nytt beslut om godkännande för granskning/utställning skulle tas fram.
SBN beslutade 2012-09-26 §164 att godkänna detaljplaneförslaget för
granskning/utställning.
Detaljplaneförslaget har varit utställt under perioden 4 oktober till 1 november 2012. Yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts
och bemötts i ett utlåtande.
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga 35 (alternativt 70) golfnära bostadslägenheter i anslutning till Ekerums Golfbana.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar på avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla förvaltningens förslag.
Omröstning begäres
Följande omröstningsproposition godkännes:
Justerandes sign
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Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Stefan Olof Lundgrens 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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

1

Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen, att föreslå Kommunfullmäktige att
anta detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.
Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).
____________________________

§ 215

Dnr. P 2010-0001

Rälla 1:17, del av, Ekerums Golfbana ”Järnnian” – tidigare område 12
och 13. Beslut om godkännande inför antagande för golfnära bostäder
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning,
att

föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen med tillhörande
handlingar inkl. granskningsutlåtande.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
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
Justerandes sign
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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.
Ett planprogram, dnr P 2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljö- och
Byggnadsnämnden (MBN) § 257, 2008-05-21.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av Samhällsbyggnadsnämnden/SBN
(f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) §227, 2011-10-30.
SBN beslutade 2012-01-25, §12 att godkänna detaljplaneförslaget för samråd.
Samråd hölls under perioden 2012-04-11 till 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.
SBN beslutade 2012-09-26, §165 att godkänna detaljplaneförslaget för
granskning/utställning.
Detaljplaneförslaget har granskats under perioden 4 oktober till 1 november
2012. Yttranden som inkommit under granskningstiden har sammanställts
och bemötts i ett utlåtande.
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.
Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga 58 golfnära lägenheter i
anslutning till Ekerums Golfbana.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar på avslag.
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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 Stefan Olof Lundgrens 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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

1

Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen, att föreslå Kommunfullmäktige att
anta detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.

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 (bilaga).
____________________________

§ 216

Dnr. P 2009-0008

Halltorp 1:10, del av, Ekerums golfbana ”Träklubban” - tidigare
område 3, 6, 7, 8 och 15. Beslut om godkännande inför antagande
för golfnära bostäder
Beslut:

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning
att

föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen med tillhörande
handlingar inkl. utlåtande.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
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
program.
Ett planprogram, Dnr P 2007-0002, har upprättats och godkänts av Miljöoch Byggnadsnämnden (MBN) § 257, 2008-05-21.
Uppdrag att upprätta en detaljplan gavs av MBN §70, 2009-03-25.
MBN 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/SBN (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) beslutade 2011-11-30 §245 att godkänna detaljplaneförslaget för granskning/
utställning.
Granskningen/utställningen av detaljplaneförslaget fördröjdes, främst beroende av rättsprocesser och domar rörande Natura 2000-området 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 föreslog att §245 skulle ändras och att ett nytt beslut om godkännande för granskning/utställning skulle tas.
SBN beslutade 2012-09-26, §166 att godkänna detaljplaneförslaget för
granskning/utställning.
Detaljplaneförslaget har varit utställt under perioden 4 oktober till 1 november 2012. Yttranden som inkommit under utställningstiden har sammanställts
och bemötts i ett utlåtande.
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Syftet med planen är att skapa möjlighet att bygga ca 130 golfnära bostadslägenheter i anslutning till Ekerums Golfbana.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar på avslag.
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 Stefan Olof Lundgrens 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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
10

1

Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen, att föreslå Kommunfullmäktige att
anta detaljplanen med tillhörande handlingar inkl utlåtande.

Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planprogrammets intentioner om att skapa golfnära boende. De områden där bostäder föreslås finns utpekade i planprogrammet.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig skriftligen mot beslutet (bilaga).
____________________________
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§ 217
Ekerumsområdet och väganslutningar, information
Förvaltningen informerade nämnden om avtalen kring utbyggnad av anslutningar till väg 136 som ska skrivas i samband med planläggning av detaljplanerna på Ekerumsområdet. Avtalen ska vara påskrivna innan detaljplanerna
(Drivern, Träklubban och Järnnian) antas av kommunfullmäktige. Förvaltningen informerade också kort om Trafikverkets eventuella planer på utbyggnad
av väg 136 till 2+1-väg.
____________________________

§ 218

Dnr. L 2010-000090

Östra Vässby ..1, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus med
motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-03-01.
Ansökan avser förhandsbesked för en redan bildad fastighet/tomtplats för bostadsändamål. Fastigheterna Östra Vässby ..1 och ..2 bildades 1976-11-04.
1982-04-29 bildades fastigheten Östra Vässby ..3 genom fastighetsreglering
(Östra Vässby ..1 och ..2 delades i tre delar), fastigheten har inte tagits i anspråk för byggnation.
Området ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
2010-06-23 avslog Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) ansökan.
2011-04-14 beslutade Länsstyrelsen att avslå sökandens överklagan.
I dom 2011-10-24 meddelad av Mark- och miljödomstolen återförvisas ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning.
Skälet för återförvisning var att domstolen ansåg att området är relativt bebyggt, avloppsfrågan var inte utredd samt att det enskilda intresset i ärendet
kanske överväger det allmänna.
2012-04-02 beviljas positivt förhandsbesked för en gemensam avloppsanläggning utan anslutning av toalett (typ mulltoa eller dylikt).
Justerandes sign
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2012-06-27 beslutade nämnden att åter avslå ansökan.
2012-10-24 beslutade Länsstyrelsen att återförvisa ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning.
Fastigheten ligger inom 100 meter från kanal. I prövningen av förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus har platsen bedömts utifrån strandskyddets värden för naturmiljön och friluftslivet. Kanalen är sentida anlagd.
Berörda grannar har hörts och ett negativt yttrande har inkommit. Grannen
påpekar att jordbruksdriften, som är inriktad på djurhållning, menligt inverkar
på byggnation på Östra Vässby ..1 och att eventuella klagomål slår tillbaka på
lantbrukaren som kan drabbas av inskränkningar i driften.

Motivering av beslutet
I de fall som ett nytt bostadshus placeras i omedelbar anslutning till gårdscentra har nämnden varit mycket restriktiv till en sådan nyetablering, i det
här fallet är avståndet till gårdscentra ca 300 meter.
Sökanden har vidare visat att det går att ordna ett enkelt avlopp (typ BDT)
för fastigheterna. Storleken på infiltrationsbädden bör dock beaktas vid placering av ett framtida hus på fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer efter besök på platsen att det inte
finns några sådana natur- och friluftsvärden som strandskyddet syftar till.
Strandskyddsdispens för åtgärden krävs därför inte.
I en samlad bedömning mellan det allmänna intresset och det enskilda i ärendet överväger det enskilda intresset. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 8 kap
12 § plan- och bygglagen (PBL).
Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § PBL förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.
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 miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos
Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

sid 13 (31)

Paragrafer

207-232

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren till fastigheten Östra Vässby xxx som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar län för kännedom angående strandskyddsbedömning.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Ansökan förhandsbesked
Karta

Ankomstdatum
2010-03-01
2010-03-01

____________________________

§ 219

Dnr. L 2010-000093

Östra Vässby ..2, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus med
motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-03-01.
Ansökan avser förhandsbesked för en redan bildad fastighet/tomtplats för bostadsändamål. Fastigheterna Östra Vässby ..1 och ..2 bildades 1976-11-04.
1982-04-29 bildades fastigheten Östra Vässby ..3 genom fastighetsreglering
(Östra Vässby ..1 och ..2 delades i tre delar), fastigheten har inte tagits i anspråk för byggnation.
Området ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
2010-06-23 avslog Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) ansökan.
2011-04-14 beslutade Länsstyrelsen att avslå sökandens överklagan.
I dom 2011-10-24 meddelad av Mark- och miljödomstolen återförvisas ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning.
Skälet för återförvisning var att domstolen ansåg att området är relativt bebyggt, avloppsfrågan var inte utredd samt att det enskilda intresset i ärendet
kanske överväger det allmänna.
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2012-04-02 beviljas positivt förhandsbesked för en gemensam avloppsanläggning utan anslutning av toalett (typ mulltoa eller dylikt).
2012-06-27 beslutade nämnden att åter avslå ansökan.
2012-10-24 beslutade Länsstyrelsen att återförvisa ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning.
Fastigheten ligger inom 100 meter från kanal. I prövningen av förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus har platsen bedömts utifrån strandskyddets värden för naturmiljön och friluftslivet. Kanalen är sentida anlagd.
Berörda grannar har hörts och ett negativt yttrande har inkommit. Grannen
påpekar att jordbruksdriften, som är inriktad på djurhållning, menligt inverkar
på byggnation på Östra Vässby ..2 och att eventuella klagomål slår tillbaka på
lantbrukaren som kan drabbas av inskränkningar i driften.

Motivering av beslutet
I de fall som ett nytt bostadshus placeras i omedelbar anslutning till gårdscentra har nämnden varit mycket restriktiv till en sådan nyetablering, i det
här fallet är avståndet till gårdscentra ca 300 meter.
Sökanden har vidare visat att det går att ordna ett enkelt avlopp (typ BDT)
för fastigheterna. Storleken på infiltrationsbädden bör dock beaktas vid placering av ett framtida hus på fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer efter besök på platsen att det inte
finns några sådana natur- och friluftsvärden som strandskyddet syftar till.
Strandskyddsdispens för åtgärden krävs därför inte.
I en samlad bedömning mellan det allmänna intresset och det enskilda i ärendet överväger det enskilda intresset. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 8 kap
12 § plan- och bygglagen (PBL).
Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § PBL förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.
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 miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos
Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna
tid upphör förhandsbeskedet att gälla. Förhandsbeskedet medför inte rätt att
Justerandes sign
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påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.

Hur beslutet överklagas
Beslutet delges ägaren till fastigheten Östra Vässby xxx som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar län för kännedom angående strandskyddsbedömning.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Ansökan förhandsbesked
Karta

Ankomstdatum
2010-03-01
2010-03-01

____________________________

§ 220

Dnr. L 2010-000092

Östra Vässby ..3, förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus med
motivering enligt nedan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-03-01.
Ansökan avser förhandsbesked för en redan bildad fastighet/tomtplats för bostadsändamål. Fastigheterna Östra Vässby ..1 och ..2 bildades 1976-11-04.
1982-04-29 bildades fastigheten Östra Vässby ..3 genom fastighetsreglering
(Östra Vässby ..1 och ..2 delades i tre delar), fastigheten har inte tagits i anspråk för byggnation.
Området ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse.
2010-06-23 avslog Samhällsbyggnadsnämnden (f.d. Miljö- och Byggnadsnämnden) ansökan.
2011-04-14 beslutade Länsstyrelsen att avslå sökandens överklagan.
I dom 2011-10-24 meddelad av Mark- och miljödomstolen återförvisas ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning.
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Skälet för återförvisning var att domstolen ansåg att området är relativt bebyggt, avloppsfrågan var inte utredd samt att det enskilda intresset i ärendet
kanske överväger det allmänna.
2012-04-02 beviljas positivt förhandsbesked för en gemensam avloppsanläggning utan anslutning av toalett (typ mulltoa eller dylikt).
2012-06-27 beslutade nämnden att åter avslå ansökan.
2012-10-24 beslutade Länsstyrelsen att återförvisa ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning.
Fastigheten ligger inom 100 meter från kanal. I prövningen av förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus har platsen bedömts utifrån strandskyddets värden för naturmiljön och friluftslivet. Kanalen är sentida anlagd.
Berörda grannar har hörts och ett negativt yttrande har inkommit. Grannen
påpekar att jordbruksdriften, som är inriktad på djurhållning, menligt inverkar
på byggnation på Östra Vässby ..3 och att eventuella klagomål slår tillbaka på
lantbrukaren som kan drabbas av inskränkningar i driften.
Motivering av beslutet
I de fall som ett nytt bostadshus placeras i omedelbar anslutning till gårdscentra har nämnden varit mycket restriktiv till en sådan nyetablering, i det
här fallet är avståndet till gårdscentra ca 300 meter.
Sökanden har vidare visat att det går att ordna ett enkelt avlopp (typ BDT)
för fastigheterna. Storleken på infiltrationsbädden bör dock beaktas vid placering av ett framtida hus på fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer efter besök på platsen att det inte
finns några sådana natur- och friluftsvärden som strandskyddet syftar till.
Strandskyddsdispens för åtgärden krävs därför inte.
I en samlad bedömning mellan det allmänna intresset och det enskilda i ärendet överväger det enskilda intresset. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 8 kap
12 § plan- och bygglagen (PBL).
Som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § PBL förklarar Samhällsbyggnadsnämnden att den sökta åtgärden kan tillåtas.
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 miljöbalken (MB)
krävs tillstånd för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos
Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Justerandes sign
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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 ägaren till fastigheten Östra Vässby xxx som avgivit yttrande i ärendet med uppgift om hur man överklagar.
Kopia av beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar län för kännedom angående strandskyddsbedömning.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Ansökan förhandsbesked
Karta

Ankomstdatum
2010-03-01
2010-03-01

____________________________

§ 221

Dnr. S 2012-000335

Högsrum..., förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus enligt
motivering nedan.
Förhandsbeskedet gäller med följande villkor:
• Byggnader skall utformas som ”låga” byggnader med max
byggnadshöjd 3,4 meter och max 23 graders takvinkel.
• Byggnader skall placeras inom tomtplatsens södra del.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 och avser förhandsbesked för uppförande av fritidshus.
Samhällsbyggnadsnämndens besiktningsgrupp har besökt platsen 2012-08-06
och var positiva till åtgärden.
Berörda grannar har därefter hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
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Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
Den aktuella tomtplatsen är ca 3000 m².
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 MB och i redovisade riksintressen för naturvård, kulturminnesvård och
rörligt friluftsliv.
Ansökan om förhandsbesked för enskild avloppsanläggning har inlämnats till
Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt miljöavdelningens utredning bör det vara
möjligt anordna en enskild avloppsanläggning enligt beslut dnr: 2012-1087,
2012-10-11.
På fastigheten finns fornlämningar, sökande har fått tillstånd från Länsstyrelsen, med stöd av lag om kulturminnen mm att få göra ingrepp på vissa delar
av fastigheten enligt beslut 2012-06-14 dnr: 431-4137-12.
Motivering av beslutet
Fastigheten Högsrum ... är belägen omkring 350 meter öster om Högsrums
kyrka. Från Högsrums kyrka går ett band av fastigheter för bostadsändamål
och denna är den tredje sista. Området karakteriseras av alvarsmark och betesmark. I området finns många registrerade fornlämningar, gravfält mm.
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.
Sökanden informeras om, att det enligt bestämmelserna i MB krävs tillstånd
för ny enskild avloppsanläggning. Tillstånd skall sökas hos Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med bygglov.
Justerandes sign
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Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
------Handlingar som ligger till grund för beslut
Ansökan
Situationsplan

Ankomstdatum
2012-07-02
2012-07-04

____________________________

§ 222

Rättsinstans:
Kammarrätten i Jönköping
Avd 2
Box 2203
550 02 JÖNKÖPING
(Mål nr 3854-11, Rotel 203, Aktbilaga 8)

Dnr. POI 2006-000007
Lofta..., föreläggande angående överklagade av Förvaltningsrätten
i Växjös dom 2011-11-07 (mål nr 602-11)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna nedanstående yttrande som svar till Kammarrätten och
vidhålla tidigare ställningstagande.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Förvaltningsrätten i Växjö meddelade i dom 2011-11-07 att man bifaller Miljöoch byggnadsnämndens ansökan och förpliktigar xxx att utge vite med
100.000 kronor.
Förvaltningsrättens dom är överklagad till Kammarrätten i Jönköping.
I föreläggande 2012-10-30 från Kammarrätten i Jönköping, som inkom till
Samhällsbyggnadsnämnden/SBN (f.d. Miljö- och byggnadsnämnden) föreläggs SBN att inkomma till Kammarrätten med skriftligt svar på överklagandet
samt aktbilagorna 5-6. I svaret ska anges om överklagandet godtas eller inte

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-11-28

sid 20 (31)

Paragrafer

207-232

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
och vad som yrkas i målet. Svaret ska vara Kammarrätten tillhanda senast
2012-12-04 (efter anstånd) och bör lämnas i två exemplar.

YTTRANDE
Så som framgår av aktbilaga 6 har ett bygglov för gäststugan kunnat beviljas,
dock ej för förrådet då dess placering inte uppfyller detaljplanens krav på avstånd till gräns.
Det kan vara skäl till en jämkning av vitesbeloppet. Men en byggnad saknar
fortfarande lov och därför kan en jämkning av vitet till noll kronor inte vara
något alternativ.
Så länge fastigheten ser ut som idag kan inte, och kommer inte, Samhällsbyggnadsnämnden att bevilja något lov för förrådet.
Med många ord i långa överklaganden försöker klaganden bara lägga ut rökridåer för att dölja sitt eget ansvar i ärendet.
Som alla instanser tidigare kommit fram till finns uppenbara skäl för utdömande av vite.
Nämnden vidhåller givetvis vad man tidigare anfört i ärendet.
Beslutet skickas till: Kammarrätten i Jönköping, Avd 2, Box 2203, 550 02
Jönköping. Yttrandet skall vara Kammarrätten tillhanda senast 2012-12-04.
(Mål nr 3854-11, Rotal 203, Aktbilaga 8)
Kopia av beslutet skickas till: JO, Riksdagens ombudsmän, Box 16327,
103 26 Stockholm, för kännedom. Handlingar som tillkommit vår originalakt
Lofta 1:2 efter 2012-05-29, som finns hos JO, i ärende Dnr. 1076-2012.
____________________________

§ 223

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm
(Dnr. 2012/89-109 KS)

Dnr. 2012-000796
Motion – Utveckling av norra Ölands kommunikationer
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2012-06-18 överlämnat en motion för beredning till samhällsbyggnadsnämnden. Bengt Jonsson (S) och Sune Axelsson (S)
föreslår att kommunfullmäktige i Borgholm omgående beslutar att börja arbeta för att hos SKB efterhöra möjligheten för Borgholms kommun att ingå i den
region som kommer få ta del av de fonderade medel som SKB:s ersättningsfond utgör.
Yttrande
Oskarshamn och Östhammars kommuner har tecknat ett mervärdesavtal med
SKB och SKB:s ägare med innebörden att det ska skapas värden för motsvarande 1,5-2 miljarder kronor i de båda kommunerna. 75% ska skapas i
Oskarshamn och 25% i Östhammar. Detta innebär åtgärder som förbättrad
infrastruktur, utbyggd utbildning och forskning m.m, utifrån de behov som
finns i respektive kommun. Syftet är att förstärka Oskarshamn som en attraktiv inflyttningsort och t.ex. underlätta för näringslivet att kunna rekrytera
medarbetare. En del projekt som t.ex. teknikcollege genomförs i samarbete
med andra kommuner vilket innebär att mervärde skapas inte bara i Oskarshamns kommun utan även i angränsande kommuner.
Det är inte omöjligt att något projekt inom mervärdesavtalet kommer att innebära ett mervärde även för norra Öland. Det är dock Oskarshamns kommun som avgör detta utifrån sina utvecklingsintressen.
Förslagsställarna lämnar fem argument för motionen, alla angelägna för norra
Öland. Om dessa insatser ska kunna realiseras måste de utgå från ett tydligt
Oskarshamnsperspektiv och det är också Oskarshamns kommun som avgör
detta, inte någon region eller fond.
Frågan om båttrafiken mellan Oskarshamn och Byxelkrok är en sådan fråga
som diskuteras mellan våra kommuner. Kanske kan Oskarshamns kommun
vara intresserad av en utbyggd hamn och marina i Byxelkrok? Färjetrafik enbart mellan öarna Öland och Gotland ligger däremot knappast inom mervärdesavtalet, ej heller utbyggnad av Ölanda flygfält.
Borgholms kommun och Oskarshamns kommun har redan bra kontakt i olika
frågor med gemensamt intresse, t.ex. färjeförbindelsen OskarshamnByxelkrok, eventuell transport av sten till hamnen i Byxelkrok etc. Kontakt
har tagits mellan ansvariga projektledare både inom Oskarshamns kommun
och inom SKB och möte har redan genomförts.
____________________________

Dnr. 2012-000664

§ 224

Jordhamn... (nr 6) strandskyddstillsyn, föreläggande enligt miljöbalken
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
Justerandes sign
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att

sjöboden (nr 6) på fastigheten Jordhamn..., som ägs av xxx, inte får
användas för boende.

Det är den samlade bedömningen av inredningens karaktär som avgör om
sjöboden är avsedd för förråd eller för boende. Samhällsbyggnadsnämnden
gör bedömningen att sjöboden används för fritidsboende och beslutar:
att

förelägga sjöbodens ägare xxx att senast 31 maj 2013 ta bort kylskåp, bänkspis och utedass från sjöboden (nr 6) på fastigheten Jordhamn....
När åtgärderna är genomförda ska detta kunna styrkas och redovisas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Om inte kylskåp, bänkspis och
utedass är borttagna kan föreläggandet komma att förenas med vite.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Jordhamn... ligger utanför planlagt område. Platsen har omfattats
av 300 meter strandskydd sedan 1964-07-07, beslut från Länsstyrelsen, vilket gällde till 1964-12-31. Därefter gäller ett beslut från 1965-01-01. Fastigheten ligger i en kustremsa som ligger inom riksintresse för friluftsliv, riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för naturvård. Fastigheten omfattas
också av den regionala natur- och kulturvårdsplanen. Sydöstra delen av fastigheten Jordhamn... ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering,
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering enligt databasen TUVA och
omfattas av landskapsvårdsavtal. Den sydöstra delen gränsar till ett Natura
2000-område Jordhamn-Gillberga.
Sommaren 2011 inventerade Samhällsbyggnadsförvaltningen alla sjöbodar i
Borgholms kommun. Vid inventeringen framkom att sjöboden (nr 6) på fastigheten Jordhamn... har försetts med en altan mot havet (Kalmarsund), och
en inhägnad som inte är en naturlig garnhage. Sjöboden har inretts och försetts med indraget vatten och el, samt tv-antenn och tillhörande utedass.
Sjöbodens ändring medför en ökad privatisering av strandområdet och möjliggör för vistelser under en längre tid.
Något beslut om dispens från strandskyddet för ändring av sjöbodens användningssätt, finns inte. Länsstyrelsen har 2005-07-12 beslutat att sjöboden
inte får användas som fritidsbostad utan giltigt bygglov och strandskyddsdispens.
2012-06-12 kontaktade förvaltningen sjöbodens ägare och informerade om
inventeringen samt uppföljningen av den. Uppgifter lämnades av ägaren per
telefon att det inte finns indraget vatten till sjöboden utan att det är en kran
som sitter utanför sjöboden. Vatten fås från en grävd brunn. På bilder ses altanen eller svalen gå ut till sidoväggarnas slut eller något längre. El finns inkopplat. Ägaren uppger att hans båt och garn förvaras i sjöboden, och har
gjorts sedan sjöboden rustades upp år 1961.
2012-06-27 skickades kommunicering med begäran om upplysningar och redovisning av hur elen är indragen och vilket abonnemang som finns, hur sjöJusterandes sign
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boden är inredd samt hur latrinet från utedasset tas om hand. Redovisning inkom 2012-08-10. El finns indraget till sjöboden från 1979-03-27, då ett avtal
skrevs med Sydkraft. Sjöboden är inredd med arbetsbänk, bänkspis, kylskåp
samt en träbrits. Utedasset har inte använts sedan kommunen satte upp en
toalett i närheten.
2012-10-16 kontaktade förvaltningen ägaren om förslag till beslut som ska
upp i nämnden. Beslutet blir ett föreläggande om att ta bort bänkspis och kylskåp i sjöboden samt utedasset. Ägaren är med på att ta bort utedasset men
vill ha kvar det andra. Information lämnades även om att en avgift kommer
tas ut för nedlagd handläggningstid.
Lagstöd
Enligt 26 kap 9 § Miljöbalken (MB) får tillsynsmyndigheten meddela om föreläggande och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
skall efterlevas.
För fastigheten gäller strandskydd 300 meter enligt 7 kap 13 och 14 § § MB.
Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller ändras, eller
grävningsarbeten och andra förberedelsearbeten för byggnader utföras enligt
7 kap 15 § MB.
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 15 § MB, om det
finns särskilda skäl och som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet enligt 7 kap 18c § MB, får
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Motivering av beslutet
Historiskt har sjöbodarna nyttjats för de areella näringarna som t.ex. fiske.
Sjöbodarna utgör ett viktigt kulturarv och har stor betydelse för den kustnära
landskapsbilden. Sjöbodarna är också av intresse för friluftslivet, då allmänheten kan söka skydd bland bodarna.
Samhällbyggnadsnämnden ser ett växande problem med att sjöbodarnas användningssätt förändras, vilket många gånger bidrar till att området utanför
byggnaden privatiseras. Flera sjöbodar används inte till det ändamål de är avsedda för (förrådsbyggnad). En sjöbod ska endast användas för dagsvistelser.
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Att bo längre tid i en sjöbod eller hyra ut den för sommarvistelse strider mot
lagstiftningen. Det är den samlade bedömningen av inredningens karaktär
som avgör om sjöboden kan anses vara avsedd för förrådsändamål eller för
boende. Eftersom inrättningar av ovanstående slag möjliggör för en längre
vistelse bedöms användningen av sjöboden ha ändrats. Därav ska kylskåp,
bänkspis och utedass tas bort från sjöboden (nr 6) på fastigheten Jordhamn...

Upplysningar
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill framhålla att strandskyddet endast är
upphävt för platsen där själva byggnaden står. Marken utanför är allemansrättslig.
Samhällsbyggnadsnämnden vill upplysa om att en sjöbod inte får användas
som bostad.
Avgift: 5.166 SEK, 7 timmar à 738 kronor. Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges arrendatorn med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 225

Dnr. 2012-000715

Jordhamn... (nr 7) strandskyddstillsyn, föreläggande enligt miljöbalken
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

sjöboden (nr 7) på fastigheten Jordhamn..., som ägs av xxx, inte får
användas till boende.
Det indragna vattnet till sjöboden ska dock tas bort när fiskelicensen
upphör att gälla, under tiden får inte vattenförbrukningen öka. Avloppsvattnet får inte släppas ut i marken.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Sommaren 2011 inventerade Samhällsbyggnadsförvaltningen alla sjöbodar i
Borgholms kommun. Vid inventeringen framkom att sjöbod (nr 7) på fastigheten Jordhamn... har inretts, samt att vatten och el har dragits in. Det finns
även en skorsten på sjöboden. Sjöbodens ändring medför en ökad privatisering av strandområdet och möjliggör för vistelser under en längre tid.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sina arkiv inte hittat något tillstånd för
enskilt avlopp för sjöboden eller dispens från strandskyddet för ändring av
sjöbodens användningssätt.
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade sjöbodens ägare 2012-06-12 och
informerade om inventeringen samt uppföljningen av den. Informerade om
att de kommer få en kommunicering där de har möjlighet att yttra sig. Ägaren
är yrkesfiskare och uppgav i telefon att han ville ha kvar det indragna vattnet
så länge som han höll på med fisket.
Kommunicering skickades ut 2012-06-27, om att ta bort det indragna vattnet
samt att redovisa hur elen är indragen och vilket abonnemang som finns, hur
sjöboden är inredd, när skorstenen sattes dit, samt vilken avloppslösning som
finns till sjöboden. Redovisning inkom 2012-07-30 med bifogat giltig fiskerilicens, och karta på dragning av el och vatten. I redovisningen står det att vatten installerades från gemensam vattenbrunn med sjöbod nr 6 på 80-talet.
Det finns en kran på utsidan av sjöboden som används för rengöring av fisk
och fiskeredskap. Det finns också en kran inne i sjöboden där vattnet omhändertas i en större vattendunk och töms på ägarens egna fastighet. Denna
kran används sällan och ägaren har därmed inte sett något behov av en avloppsanläggning. El installerades av Sydkraft och används för att driva vattenpumpen samt elverktyg för underhåll av fiskeredskap. På 70-talet avgränsades en mindre del av sjöboden för enstaka övernattningar och en kamin installerades för att hålla värmen. Kaminen används cirka vartannat år. Enstaka
övernattningar sker i samband med hårda höststormar för att vakta redskapen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade ägaren 2012-10-11 gällande förslag till beslut som ska upp i nämnden, att beslutet blir ett föreläggande om
att ta bort indraget vatten in till sjöboden. Ägaren motsätter sig detta då
vattnet behövs till fisket. Informerar även om att en avgift kommer tas ut för
nedlagd handläggningstid.
Fastigheten Jordhamn... ligger utanför planlagt område. Platsen har omfattats
av 300 meter strandskydd sedan 1964-07-07, beslut från Länsstyrelsen, vilket gällde till 1964-12-31. Därefter gäller ett beslut från 1965-01-01. Fastigheten ligger i en kustremsa som ligger inom riksintresse för friluftsliv, riksintresse för kulturmiljö och riksintresse för naturvård. Fastigheten omfattas
också av den regionala natur- och kulturvårdsplanen. Sydöstra delen av fastigheten Jordhamn... ingår i Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering,
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventeringen enligt databasen TUVA
och omfattas av landskapsvårdsavtal. Den sydöstra delen gränsar till ett Natura 2000-område Jordhamn-Gillberga.
Lagstöd
Enligt 26 kap 9 § Miljöbalken (MB) får tillsynsmyndigheten meddela om föreläggande och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
skall efterlevas.
För fastigheten gäller strandskydd 300 meter enligt 7 kap 13 och 14 §§ MB.
Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras eller ändras, eller
grävningsarbeten och andra förberedelsearbeten för byggnader utföras enligt
7 kap 15 § MB.
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 15 § MB, om det
finns särskilda skäl och som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om
Justerandes sign
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upphävande av eller dispens från strandskyddet enligt 7 kap 18c § MB, får
man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Miljöfarlig verksamhet är enligt kapitel 9 1 § miljöbalken: utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark och byggnader eller anläggningar i
mark, vattenområde eller grundvatten.
Det är förbjudet att släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller
grundvatten utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, 9 kap 6 § punkt 2
MB. Avloppsvatten ska renas eller tas omhand på ett sätt som inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön, 9 kap 7 § MB.

Motivering av beslutet
Historiskt har sjöbodarna nyttjats för de areella näringarna som t.ex. fiske.
Sjöbodarna utgör ett viktigt kulturarv och har stor betydelse för den kustnära
landskapsbilden. Sjöbodarna är också av intresse för friluftslivet, då allmänheten kan söka skydd bland bodarna.
Det är förbjudet att dra in vatten och släppa ut detsamma utan tillstånd från
Samhällbyggnadsnämnden. Utsläpp av avloppsvatten från byggnader som kan
medföra olägenheter för människors hälsa eller för miljön är tillståndspliktigt
eller anmälningspliktigt och benämns som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kapitlet miljöbalken. Det är dock en ringa mängd avloppsvatten som uppstår
från sjöboden då kranen sällan används. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det indragna vattnet kan vara kvar, men att avloppsvattnet
inte får släppas ner till grundvattnet från stenkista/rensbrunn. När fiskelicensen upphör att gälla ska det indragna vattnet tas bort, under tiden får inte
vattenförbrukningen öka.
Beslutet bygger på att sjöbodens ägare har lämnat in rätt uppgifter.
Upplysningar
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill framhålla att strandskyddet endast är
upphävt för platsen där själva byggnaden står. Marken utanför är allemansrättslig.
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Samhällsbyggnadsnämnden vill upplysa om att en sjöbod inte får användas
som bostad.
Det är inte tillåtet att transportera avloppsvatten från en fastighet till en
annan fastighet.
Avgift: 5.166 kronor, 7 timmar à 738 kronor. Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges arrendatorn med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 226
Redovisning av bassäng- och strandbadsprovtagningen under 2012
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade om årets provtagning av bassäng- och strandbaden i Borgholms kommun.
____________________________

§ 227

Dnr. 2012-001359

Timtaxa 2013 enligt miljöbalken, kontroll av receptfria läkemedel
samt av offentlig kontroll av livsmedel
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

höja timtaxan till 741 kronor för 2013 enligt taxa miljöbalken och
taxan för kontroll av vissa receptfria läkemedel.

att

höja timtaxan till 854 kronor för 2013 enligt taxa för offentlig kontroll
av livsmedel.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Inför varje år ska aktuella taxor ses över. Nämnden får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex räknat från den 1 oktober året före avgiftsåret.
Nämndens beslut gäller tre av fyra taxor, nämligen:
•
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•

Kontroll över detaljhandel med vissa receptfria läkemedel,

•

Offentlig kontroll av livsmedel.

Plan- och byggtaxan berörs inte då timavgift beräknas utifrån aktuella löner.
Motivering av beslutet
Konsumentprisindex har ökat med 0,4% mellan oktober 2011 jämfört med
oktober 2012 vilket innebär att den nya timtaxan enligt miljöbalken och
taxan för receptfria läkemedel ökar från 738 kr till 741 kr.
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel ökar från 850 kr till 854 kr
____________________________
§ 228
Uppföljning av tillsynsplan t.o.m. augusti 2012
Enligt tillsynsplanen för 2012 har Samhällsbyggnadsnämnden tillsyns- eller
kontrollansvar för 1157 objekt eller verksamheter, enligt miljöbalken respektive livsmedelslagen. Dessa verksamheter är riskklassificerade med antingen
årlig tillsyns-/kontrolltid eller timavgift vid besök eller kontroll. Antalet som
betalar årlig tillsynsavgift respektive timavgift vid besök framgår av tabell 1.
Under 2012 planerades för besök eller kontroll i 481 verksamheter. Till och
med 30 augusti 2012 hade 330 av dessa besökts. Därmed återstår 151 verksamheter att besöka under hösten 2012.
Tabell 1
Objekt
Lantbruk
årsavgift
Lantbruk
timavgift
Miljöskydd
övrigt årsavgift
Miljöskydd
övrigt timavgift
Hälsoskydd
årsavgift
Hälsoskydd
timavgift
Livsmedel
årsavgift
Livsmedel
timavgift
Summa

Justerandes sign

Antal
objekt

Plan
2012

Utfört tom
augusti
2012

Kvar
2012

161

61

22

39

344

17

19

0

72

33

29

4

79

5

5

0

104

74

35

96

0

3

301

291

217

0
1157
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Många verksamheter besöks trots att dessa inte finns med i den planerade
tillsynen. Många verksamheter besöks också flera gånger. Därmed är antalet
besök större än antalet verksamheter som är planlagda för tillsynsbesök enligt
miljöbalken eller kontroll enligt livsmedelslagen. Antal genomförda besök tom
aug 2012 i olika verksamheter framgår av tabell 2.

Tabell 2
Objekt
Lantbruk
årsavgift
Lantbruk
timavgift
Miljöskydd
övrigt årsavgift
Miljöskydd
övrigt timavgift
Hälsoskydd
årsavgift
Hälsoskydd
timavgift
Livsmedel
årsavgift
Livsmedel
timavgift
Summa

Plan
2012
61

Genomförda
planerade
besök 2012
22

Genomförda
oplanerade
besök 2012
9

17

17

2

33

29

0

5

5

0

96

35

0

3

301

217

180

0

0

0

Lantbruk
Inför 2012 planerades att tillsyn skulle ske på totalt 100 gårdar varav 61 med
årlig avgift, resterande 39 besök skulle fördelas på 17 gårdar med timavgift
och 22 återbesök. Fokus ligger på gödselhanteringen på gårdarna, vi tittar på
att tillräcklig lagringskapacitet och spridningsareal finns och att dieselcisterner
på gårdarna är kontrollerade samt försedda med invallning och skylt i vattenskyddsområde. Resterande inplanerade besök beräknas hinnas med innan
årsskiftet.
Miljöfarlig verksamhet
Inför 2012 planerades att tillsyn skulle ske på 33 verksamheter som betalar
årlig avgift och på 5 verksamheter med timavgift. Hittills har tillsyn utförts på
29 respektive 5 av dessa verksamheter. Till viss del utförs tillsynen med fokus
på en typ av verksamhet, exempelvis har ansvariga för alla vindkraftverksetableringar fått beslut om att göra en ljudmätning om detta inte har gjorts
tidigare. Resterande av de planerade verksamheterna avses besökas under
hösten, till exempel kommer kommunens täkter besökas samt verksamheter
med fordonsservice.
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Hälsoskydd
Under 2012 har 96 hälsoskyddsobjekt fått beslut om årlig avgift; 53 tillfälliga
boende, 10 strandbad, 11 hygieniska verksamheter, 10 förskolor, 7 skolor och
1 gymnasieskola samt fyra vårdhem. Ytterligare sju objekt kommer kommuniceras om årlig avgift under hösten. De ställen som sköter sina verksamheter
väldigt bra och där riskerna bedöms som få, har möjligheten till att få sin årliga avgift nersatt eller borttagen. Kontrollen är därmed riskbaserad. Antal objekt som inte har årlig avgift utan timdebiteras är oklart, gissningsvis har vi
tillsynsansvaret på 100 verksamheter till inom hälsoskyddsområdet.
Livsmedel
Under året fram till sista augusti har 59 livsmedelsverksamheter anmält registrering av livsmedelsanläggning. Av dessa är 18 nya anläggningar som inte
direkt tagits över av föregående verksamhetsinnehavare. Flertalet av de nya
verksamheterna är i nyligen uppförda eller ombyggda lokaler.
Då personalen över sommaren bestod av två helt nya inspektörer och totalt
sett en person mindre är vi mycket nöjda med resultatet. De större anläggningarna fick mer än ett besök som planerat. Vi erbjöd inlämning av isprover
för verksamheterna i norra delen av kommunen som har ismaskin.
Av livsmedelsanläggningarna är en stor andel öppna endast under 7 veckor
sommartid, eller ännu kortare. De var i år 129 stycken (43%). En del är öppna under sommarhalvåret, 53 stycken (18%). Dessa ej året-runt-öppna anläggningar fick nästan samtliga ett eller flera kontrollbesök, 95%.
____________________________

§ 229
Sammanträdesdagar 2013, information
Föreligger förslag till sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
samt besiktningsdagar för år 2013 (januarinämnden är redan fastställd).
Nämnder och arbetsutskott är som regel förlagda till onsdagar och besiktningsresor på måndagar (förutom AU måndag 18 februari och besiktningsresa tisdag 2 april).
Förslaget revideras enligt dagens diskussion och fastställande av dagarna tas
på nästa nämnd den 23 januari 2013.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr. S 2012-000522

Osten 1, ang inkommen ansökan gällande flyktingförläggning,
information
En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2015-01-01 för uppställning av
baracker för flyktingboende har inkommit till förvaltningen. Åtgärden strider
mot gällande detaljplan gällande användningssätt, då området är avsett för
småindustri. Kompletteringar i ärendet begärdes 2012-11-01, begärda handlingar har ännu inte inkommit.
____________________________

§ 231
Kungsgården, information
Kungsgården är en viktig del för upplevelsen av Borgholm som "Staden på
landet". Hur detta historiskt intressanta, nu stadsnära lantbruk med sin djurhållning ska drivas vidare är frågor som berördes i informationen.
____________________________

§ 232
Musselodlingar, information
Undersökningar har visat att de bästa ställena för musselodlingar runt Öland
finns öster om Ölands södra udde och utanför Böda. Försöksodlingar kommer
att genomföras öster om Bläsinge i Mörbylånga kommun samt väster om
Borgholm och i Grankullaviken som även kan vara lämpliga områden.
____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

$f(M/h SShJ 2AIZ.-II-Z8, S d-b.
RESERVATION
Reserverar mig emot samhällsbyggnadsnämndens beslut att föreslå
kommunfullmäktige godkänna detaljplan för "Järnnian" som är ett område inne i
själva Rällaskogen som exploatörerna vill förvandla till 58 naturfrämmande
byggnader (upp till tio meter höga) för huvudsakligen fritidsboende och som
kommer synas vida omkring och negativt prägla och inskränka det rörliga
friluftslivet.
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Förslaget är ett slag i ansiktet på alla de som motsatt sig en exploatering av
dessa områden och som älskar och nyttjar Rällaskogen för sport, rekreation, bad,
bärplockning eller bara njuter av en oas där fåglarnas sång och vågornas brus
inte överröstas av biltrafik och dylikt.
Det handlar om rå markexploatering av ett fastighetsföretag och ingenting annat!
Det är inget som tillför kommunen eller de boende i Rällaområdet några värden
utan tvärtom: de naturvärden som lockar turister och boende till Öland förstörs
och bidrar till en fortsatt utarming av Ölands attraktivitet.
Därför reserverar jag mig också emot samhällsbyggnadsnämndens förslag
beträffande områdena "Drivern" och "Träklubban".
Ölandspartiet säger JA till att bevara hela Rällaskogen.
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Stefan Olof Lundgre
Ölandspartiet
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