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Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 09.30-11.15

Beslutande

Jan Erici, ordförande
Mats Karlsson
Birger Palm

Övriga närvarande

Göran Borgö, förvaltningschef
Kerstin Jerkström, sekreterare
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Eva Nahlman, byggnadsinspektör

Utses att justera

Mats Karlsson

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, onsdag 14 november, kl 11.00
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§ 12

Dnr. L 2010-090, -092, -093

Östra Vässbv. beslut ang förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

inte överklaga Länsstyrelsens beslut, samt

att

återuppta ärendet vid nästa nämnd för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade 2012-06-27 § 113, efter
omröstning, att avslå ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett
fritidshus.
SBN's beslut har överklagats till Länsstyrelsen, som 2012-10-24 beslutar
att bifalla överklagandena. Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om
förhandsbesked och återförvisar ärendet till kommunen för ny handläggning.

§ 13

Dnr. BN 2011-000322

Persnäs-Sandvik, beslut ang uppförande av lovfri byggnad "friqqebod", information
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott (MBNAU) beslutade 2011-07-20
§ 36 att enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen (PBL) förbjuda fastighetsägarna att fortsätta byggnadsarbetena med att uppföra "friggeboden".
Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen, som 2012-10-31 beslutar att
avslå överklagandet.

§14
Regional miliömålsdag, information
Våra miljömål ska vara uppnådda år 2020. Hur går vi vidare för att gemensamt lyckas? Hur och vad vi konsumerar är av största betydelse för att vi ska
nå målen.
Länsstyrelsen i Kalmar län bjuder in till en miljömålsdag med fokus på konsumtion och konsumtionsbeteende, i Oskarshamn torsdag 22 november.
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Inbjudan skickas ut till nämndens ledamöter via e-post och förvaltningen gör
en gemensam anmälan av de som vill deltaga, svar senast 12 november.

§15
Borgholm i topp - igen, information
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.
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