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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
§1
Godkännande av dagordning
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna föreliggande dagordning.

____________________________

§2
Information från förvaltningen
Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.
- Verksamheten i förvaltningen flyter på bra. Alla avdelningar jobbar med
revidering av verksamhetsplanen för 2013 som beräknas komma för beslut
till februarinämnden
Det som bekymrar är att planeringschefstjänsten är indragen. Det finns därmed ingen tjänst eller resurser inom kommunledningskontoret som arbetar
med de för vår planerings så viktiga frågorna mark- och expolatering, trafikplanering m.m. Under hösten har förslag att föra över dessa frågor från kommunledningen till samhällsbyggnad diskuterats i Genomförandegruppen men
något gemensamt förslag har inte lämnats.
____________________________

§3

Dnr. 2011-000385

Planprioritering 2009-2013
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av aktuell planprioritering.

____________________________
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§4

Dnr. 2011-000403

Budgetuppföljning för december 2013 - preliminär
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

____________________________

§5

Till: Kommunstyrelsen i Borgholm

Dnr. 2012-000672
Äskanden om överföring av pengar från år 2012 till 2013
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

till Kommunstyrelsen äska att resterade belopp i arbetet med de
fördjupade översiktsplanerna förs över till 2013. Konto för översiktplanering förs vid årsskiftet från investeringsbudget till driftbudget. Detta
bör göras inom samhällsbyggnad och inte genom att medel förs från
investering samhällsbyggnad till drift kommunstyrelsen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har under senare år fått årliga anslag i investeringsbudget för översiktsplanering. För närvarande pågår arbete med fördjupad översiktsplanering i Borgholm-Köpingsvik, Djupviksområdet och Byxelkrok. Samhällsbyggnadsnämnden har dessutom begärt och fått extra anslag
för nödvändiga konsultutredningar.
Från och med år 2013 kommer översiktsplanering att ligga i driften. Överskottet bör därför föras över till de nya kontona i driftbudget. Konton för fördjupad
översiktsplanering har legat i samhällsbyggnadsnämnden. Om kontona ska föras över till driftbudget bör dessa medel föras till samhällsbyggnadsnämndens
driftbudget, inte till kommunstyrelsens driftbudget som föreslagits.
____________________________
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§6

Till: Kommunstyrelsen i Borgholm

Ett steg framåt och två steg bakåt – eller ett steg bakåt och två steg
framåt?
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att

anslå medel för en planerare för mark- och exploatering med motsvarande resurser som budgeterats vid KS för 2012.

att

föra över ansvar och resurser för mark- och exploatering till samhällsbyggnad.

att

se över ansvar, intäkter och kostnader för kommunal mark som en
väsentlig del i markplanering, tillväxt och utveckling.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Någon ersättare för planeringschefen har inte rekryterats och tjänsten har
dragits in för 2013. Därmed finns inte någon handläggare som ansvarar för
dessa för planering och tillväxt så viktiga frågor, vilket torde vara unikt bland
jämförbara kommuner. Planarbetet riskerar att försvåras och försenas. Även
andra frågor och önskemål från företagare och allmänheten om markavtal,
fastighetsregleringar, trafikfrågor, genomförande riskerar att inte kunna
handläggas på ett godtagbart sätt. Kommunen mister intäkter och konsultkostnaderna kommer att öka.
Antalet planhändelser och färdiga planer har ökat för varje år. För att denna
positiva utveckling ska kunna fortsätta måste arbetet ha stöd från mark- och
exploatering. Planarkitekterna ska arbeta med planer och inte med mark- och
exploatering. Ansvaret för planarbetet ligger hos samhällsbyggnadsnämnden
men allt inledande arbete och allt efterarbete ligger hos KS.
För att effektivisera planarbetet har genomförandegruppen resonerat om att
skilja på ansvar för kommunal mark och ansvar för kommunens bebyggda
fastigheter. Mark- och exploatering kan handläggas av kommunen/samhällsbyggnad och bebyggda fastigheter av BEAB Fastigheter. Intäkter från kommunal mark bör gå till kommunen och användas till mark- och exploatering,
inte som täckningsbidrag till andra verksamheter.

Motivering av beslutet
Den vanligaste orsaken till att planarbetet försenas är oklarheter i markägaroch arrendefrågor. Markfrågor, arrenden, tomträtter, fastighetsregleringar,
trafikplanering, exploaterings- och genomförandeavtal har stor betydelse för
att stödja och skynda på planarbetet och genomförandet.
Ansvaret för dessa frågor ligger hos kommunstyrelsen, även om samhällsbyggnad har utfört en stor del av dessa uppgifter under senare år. Detta har
varit nödvändigt för att öka antalet klara planer.
Justerandes sign
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Det finns stora oklarheter i genomförandefrågorna mellan kommunstyrelsens
ansvar, BEAB och samhällsbyggnad. För att klara detta praktiskt har genomförandegruppen bildats som en nödlösning, inte som en långsiktigt hållbar
lösning.
Exploateringsprocessen är en omfattande process som kan delas upp i flera
huvudsteg eller delområden. Ansvarsmässigt ligger de flesta i nuvarande organisation på KS:
1. Projektstart, projektbeskrivning, kalkyl

ansvar KS

2. Utredningar, markförvärv, trafik mm

ansvar KS

3. Ge uppdrag att ta fram detaljplan

ansvar KS

4. Ta fram detaljplan

ansvar SBN

5. Genomförande, slutkalkyl, avtal

ansvar KS

6. Exploatering, projektering,

ansvar KS

7. Markupplåtelse, tomträtt

ansvar KS

8. Slutredovisning

ansvar KS

Under 2012 återbesatte inte Samhällsbyggnadsnämnden en arkitekttjänst
utan gick istället ut med en rekrytering av en utbildad mark- och exploateringshandläggare, en planerare eller en mexare. Rekryteringen resulterade i
21 ansökningar. Rekrytering fick dock avbrytas på grund av oplanerade besparingskrav och kostnadsökningar som kom under våren 2012.
Avsikten med rekryteringen var att stärka kompetensen inom mark- och exploatering som stöd för ett ännu mer offensivt planarbete, men också för att
hantera övriga mark- och exploateringsärenden. Uppgifter som tidigare legat
på planeringschefen. Flera av dessa uppgifter har genomförts under 2012 av
planarkitekter och förvaltningschef.
Samhällsbyggnadsnämnden har som övergripande idé i sitt balanserade styrkort för 2012–2014 ”Att ta gemensamt ansvar för hela samhällsbyggnadsprocessen (exploateringsprocessen) för att ge förutsättningar för företagare
och enskilda att genomföra hållbara framtidsinvesteringar på Öland”. Nämnden ser det som nödvändigt för att lyckas med planering och tillväxt att samordna och stärka hela exploateringsprocessen i kommunen.
Exploateringsprocessen består av många olika delar men det är mycket viktigt
att se till helheten, till det gemensamma slutresultatet. De olika delstegen är
idag spridda på olika förvaltningar eller bolag där var och en lägger sin pusselbit utan att se till helheten. En helhetsinriktad exploateringsprocess inleds
med att man tar fram en gemensam kalkyl där kostnaderna för de olika delstegen finns med och täcks av intäkter från mark och tomter för bästa möjliga
kostnadseffektivitet. Någon måste ha ansvaret och hålla i helheten för att inte
kostnader och tidplan ska skena iväg. Det är det som är mex-planeraren.
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Flera andra små och medelstora kommuner genomför liknande samordning
för att effektivisera och fokusera på tillväxt och samlar ihop samhällsbyggnad
med mark- och exploatering, t.ex. Mörbylånga, Oskarhamn och Nybro. Syftet
är också att avlasta kommunledningskontoret som här får tydligare fokus på
styrning, ledning och organisationsutveckling samt operativt stöd (ekonomi,
IT, personal etc).
Intäkter för kommunens mark, arrende- och tomträttsavtal uppgår till knappt
2 mkr årligen. Dessa går till BEAB men det framgår inte av bolagets räkenskaper hur dessa medel används.
För mark- och exploatering finns inte mycket resurser i kommun men kunskapsområdet är avgörande för att kunna jobba effektivt med planering och
tillväxt för att få fram nya bostäder och jobb. Intäkter för mark och exploatering bör därför gå till mark- och exploatering och inte täcka driftskostnader
inom andra kostnadsområden.
Om KS antar samhällsbyggnadsnämndens förslag bör reglementen och delegationsordningar ses över i motsvarande grad. Ansvaret för mark- och exploatering kan lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden alternativt ligga
kvar ansvarsmässigt på KS men att samhällsbyggnadsförvaltningen utför
uppdragen på samma sätt som förvaltningen idag arbetar åt KS med översiktsplanering och Kart & Gis.
____________________________
§7
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

____________________________
§8
Meddelanden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.

____________________________
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§9

Dnr. S 2012-0123

Legenäs, ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

bevilja ansökan om planbesked och uppdra åt förvaltningen att
ta fram planprogram.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom till förvaltningen 2012-03-13. Sökande avser
att bebygga fastighet Legenäs xx med enbostadshus. Målet för ansökan anges
utgöra omkring 20 byggrätter. Området utgörs av ca 3 ha. Platsbesök har
gjorts under augusti 2012 och en checklista till behovsbedömning finns framtagen.
Bakgrund och förutsättningar
Planområdet ligger i direkt anslutning till samhället Sandvik, Persnäs socken.
Sandvik är idag en mycket attraktiv ort som främst lever upp på sommaren
med stort serviceutbud i form av flera butiker, caféer och restauranger.
Tidigare var Sandvik ett centrum för stenförädlingen, hamnen användes för
utskeppning av kalksten. Stenindustrin är fortfarande utmärkande för orten.
Sandviks siluett domineras utav den stora kvarnen av Holländsk typ, en utav
de största i Europa. Sandvik har utvecklats under de senare åren då ett flertal
större tomter i attraktiva lägen detaljplanelagts. Det finns idag ett tiotal tomter i Sandvik som ännu ej blivit bebyggda.
ÖP2002 anger att orten Sandvik lämpar sig för utveckling. Ny bebyggelse ska
anpassas till miljön på platsen vad gäller placering, utformning och färgsättning.
Markområdet utgörs idag utav alvarsmark, klappersten med gles örtvegetation och tunt jordlager. Området gränsar i öster till betesmark (TUVA). Den
tänkta platsen finns upptagen i länsstyrelsen ängs- och hagmarksinventering,
Södviksalvaret där det är listat som ”annan öppen utmark”.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och byggnadsplan. I anslutning till området finns en mindre naturlandningsbana för privatflyg. Landningsbanans norra ände är belägen ca 120 m från fastighetsgräns
till xx. Trafikintensiteten är i dagsläget inte känd. Skyddsavstånd till bostäder
ska upprätthållas. Eventuellt buller från flygtrafiken ska beaktas.
Området ligger angränsande till VA-område. Utbyggnad måste utredas, jordlagret inom området är tunt varför en utbyggnad av VA kan bli kostsam.
Området berörs av länsstyrelsens kulturmiljöprogram för kustvägen Äleklinta–
Byerum. Området ligger helt inom länets naturmiljöprogram, Södviksalvaret,
klass 3 med högt naturvärde. I området förekommer flera sällsynta svampar
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samt rosenvingad och blåvingad gräshoppa. Rosenvingad gräshoppa har hotkategori sårbar i rödlistan och förekommer endast på alvarmarker i Sverige.
Rödlistad art som är noterad i artdatabasen är dvärgkämpar.
En mindre del i nordvästra hörnet av fastigheten omfattas av riksintresse för
friluftslivet, Norra Ölands kuster. Området ligger helt inom riksintresse för
kulturmiljö (K 31 Sandvik-Horn).
I närområdet finns flera gravfält, husgrundsområden samt omfattande stensträngsystem från järnåldern, inom det sökta området finns inga idag kända
fornlämningar.
Det utökade strandskyddet 100-300 m är borttaget enligt beslut från Länsstyrelsen 2012-01-27.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § Miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Området är mycket känsligt samtidigt som orten och platsen är attraktiv för
vidare utveckling. En noggrann avvägning av intressen måste göras. Det är av
högsta vikt att gestaltning av tillkommande bebyggelse i Sandvik samordnas
och anpassas till den befintliga miljön både vad gäller naturmiljö och lokala
byggnadstraditioner.
Eftersom platsen är av känslig karaktär fordras att ett offentligt planprogram
tas fram och utvärderas innan uppdrag om detaljplan ges.
Kommunens resurser prioriteras utifrån kommunens föreliggande behov. Ett
ställningstagande utifrån ÖP 2002 är att ta fram fördjupade översiktsplaner
för de samhällen som anses ha mest tillväxtpotential och behov av utveckling
de närmaste decennierna. Detta arbete beräknas pågå under hela 2013 och
2014. Det tänkta planområdet ligger inte inom ett av de områden som kommunen angett ska utvecklas genom fördjupad översiktsplan, varför planprogram påbörjas tidigast 2015. En normal planprocess inklusive planprogram är
beräknad till minst två år. Planen kan antas tidigast 2017.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § Plan- och bygglagen (PBL), (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.

Avgift
Faktura skickas senare.
____________________________

Justerandes sign
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§ 10

Dnr. S 2012-000456

Legenäs ..., ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

inte inleda detaljplanearbete, ansökan avslås.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till förvaltningen 2012-09-12. Syftet med
ansökan är att möjliggöra avstyckning av fastigheten i två delar. Sökande
önskar planändring av befintlig plan eftersom gällande plan inte medger
mindre fastighetsyta än 800 kvm. Fastigheten utgör 823 kvm och är därför
inte möjlig att stycka ytterligare. Fastigheten är idag bebyggd med en småbostadsenhet innehållande två lägenheter. Förvaltningen kommunicerade
2012-11-22 att sökt åtgärd inte anses lämplig. Sökande har därefter bemött
kommunikationen i inkommande skrivelse 2012-12-04.
Bakgrund och förutsättningar
Ansökan gäller en fastighet i Sandvik. Fastigheten omfattas av byggnadsplan
fastställd 8 maj 1961. Byggnadsplanen medger bostadsändamål där minsta
tomtplats är begränsad till 800 kvm. Byggnadsplanen medger endast en
huvudbyggnad per tomtplats, men antalet lägenheter/huvudbyggnad är inte
reglerat.
Bygglov för det befintliga huset gavs 1990. Därefter har påbyggnader på befintligt hus prövats och efter rättsprövning medgetts bygglov. Länsstyrelsens
bedömning i beslut daterat 2010-01-13 är att huset utgörs av ett parhus och
därför få anses utgöra två huvudbyggnader enligt ett tidigare prejudicerande
fall från 2009. Länsstyrelsens omdöme är att Byggnadsnämnden godtagit avvikelse från byggnadsplanen genom beviljat bygglov 1990. Innebörden av
begreppet parhus går inte att utläsa av plan- och bygglagen eller dess förarbeten. Kommunens mening är att begreppet parhus inte var rättsligt prövat
1990 och att beviljat lov inte ansågs vara en avvikelse från plan vid tiden då
det gavs. Bygglovet betraktades vara en huvudbyggnad med två lägenheter
och därmed inte planstridigt.
I nuvarande ansökan ska kommunen ta ställning till huruvida en planändring
som medger delning utav fastigheten till tomter på 400 kvm anses lämpligt
eller ej.

Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § Miljöbalken (MB) användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Gällande byggnadsplan medger minsta tomtstorlek 800 kvm, syftet med
planbestämmelsen är att värna om det bebyggelsemönster som finns. FastigJusterandes sign
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heten utgör redan idag en av de minsta i området. Kommunens avsikt är att
tomtplatsens storlek ska kvarstå, varför sökt åtgärd inte bedöms lämplig.
Kommunen menar att det är skillnad mellan att bevilja ett parhus på en fastighet gentemot att bevilja en avstyckning av densamma. En delning av fastigheten innebär rent praktiskt att fastigheten delas upp i mindre delar som
kan avskiljas fysiskt och förses med egen infart, brevlåda, sopkärl och friggebod etc. Huset upplevs idag som en byggnad på en sammanhängande tomt,
där tomtstorleken överensstämmer med bebyggelsemönstret i omgivningen.
Den sökta planåtgärden kan inte ses uppfylla några allmänna intressen.
Kommunens planarbete bör primärt främja utveckling som kan resultera
i bosättning, verksamheter och sysselsättning i högre grad. Den aktuella
förfrågan berör endast enskilt intresse.
Sammanvägda faktorer motiverar att området inte är lämpligt för planläggning enligt sökt handling.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 2 § Plan- och bygglagen (PBL), (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan
överklagas (SFS 2010:900) 13 kap 2§.

Avgift
Faktura skickas senare.
____________________________

§ 11

Dnr. P 2010-000094

Solbergatäkten 1:1 m.fl. fastigheter, Köpingbaden, Detaljplan,
utställning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

justera användningsbestämmelsen för Natur på stranden till ”strandpromenad ska anläggas”, samt

efter omröstning,
att

godkänna förslag till detaljplan, behovsbedömning och utställningsutlåtande för ny utställning.

________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

sid 11 (33)

Paragrafer

2013-01-23

1-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planändring inkom till Miljö- och byggnadsförvaltningen 2010-0618. Miljö- och byggnadsnämnden (MBN, nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden) beviljade ansökan om planändring för Solbergatäkten 1:1 2010-08-18,
§ 204. MBN beslutade 2011-06-29 § 145 att godkänna detaljplaneförslaget
för samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-01-25 § 10 att godkänna detaljplaneförslaget, tillhörande behovsbedömning och samrådsredogörelse för utställning/granskning. Utställningen varade 6 februari 2012 t.o.m.
5 mars 2012.
Syfte med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att Köpingbaden ska kunna utvecklas till en turistanläggning med verksamhet året runt. Detaljplanen möjliggör en tillväxt som
innebär helårsrestaurang, hotell, badanläggning och stugor för uthyrning.
Behovsbedömning
En behovsbedömning för detaljplaneområdet har upprättats och godkändes
för samråd 2011-06-29 § 145. Planens genomförande bedöms inte innebära
betydande miljöpåverkan enligt bilaga 4 i Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed
inte upprättas.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna detaljplan, behovsbedömning
och utställningsutlåtande för ny utställning.
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)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Börje Andersson (C)

Justerandes sign
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Med rösterna 10 JA och 1 NEJ finner ordföranden nämnden besluta att bifalla
föreliggande förslag från förvaltningen, att godkänna detaljplan, behovsbedömning och utställningsutlåtande för ny utställning.

Motivering av beslutet
Sakägares yttranden domineras av synpunkter på hotellet, hotellets placering
och den planerade tillfartsvägen till detta. Miljökonsekvensbeskrivning efterfrågas. Alla yttranden är införlivade och bemötta i utlåtandet.
Sammanfattningsvis har de remissinstanser som tillsänts planförslaget under
utställningen 2012 i stort inga invändningar mot planen. Länsstyrelsen yrkade
på att en utredning gällande klimatrisker för nytillkommande bebyggelse görs.
En sådan färdigställdes sommaren 2012. Utredningen visar att framtida förändringar av medelvattenståndet inom planområdet inte bör orsaka några
problem för den aktuella exploateringen. Det nuvarande förslaget föreslås
därför inte förändras gestaltningsmässigt.
Huvudanledningen till att förslaget måste ställas ut igen utgörs av Lantmäteriets yttrande. Yttrandet har lett till ett antal förändringar i planförslaget. Den
viktigaste förändringen innebär att det tidigare enskilda huvudmannaskapet
för allmänna platser ändras till kommunalt huvudmannaskap. Anledningen är
att allmänhetens rätt till tillträde på stranden måste uppfyllas. Den mark som
är viktig att hålla tillgänglig för allmänheten ska vara allmän plats. Finns intresse för andra än de som bor i området ska de allmänna platserna förvaltas
genom kommunalt huvudmannaskap eftersom rätten till tillträde för allmänheten vid enskilt huvudmannaskap inte är lika tydlig.
Badplatsen utgör ett sådant angeläget allmänt intresse att kommunalt huvudmannaskap är befogat. Förändringen innebär att planförslaget måste ställas ut en andra gång.
Med anledning av inkomna yttranden föreslås ett antal förändringar, de viktigaste är följande:
Huvudmannaskapet ändras från enskilt till kommunalt.
Del av fastighet 2:13 utgår ur planområdet, planområdesgränsen har justerats.
Tillfart för fastighet Solbergatäkten 1:4 säkerställs genom utfartsservitut över
Solbergatäkten 1:1.
Vägen som går framför hotellet ändras från allmän platsmark till kvartersmark
eftersom allmänhetens tillträde till strandområdet säkras via gågatan genom
campingområdet.
Strandpromenad gränsbestäms inte, men strandområdets användning har förtydligats till Natur - Strandpromenad ska anläggas.
Badhytterna har ändrats från tidigare allmän platsmark till kvartersmark.
Användningsområdet för badbryggan är mer skräddarsytt.
Justerandes sign
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Den gränsbestämda parkeringen på Solbergatäkten 1:6 har tagits bort och
ersatts av ett förtydligande i användningsbestämmelsen som tillåter parkering
1 plats/stuga om området används till camping.
U-områden har korrigerats.
Planbestämmelser har förbättrats och korrigerats för att fungera bättre utan
att syftet med bestämmelsen har förändrats.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) reserverar sig mot beslutet.
____________________________

§ 12

Till: Kommunstyrelsen i Borgholm

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

föreslå Kommunstyrelsen att överklaga Länsstyrelsens beslut
2013-01-17 att upphäva planen.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) beslutade 2008-04-23 att uppdra åt
förvaltningen att upprätta ett förslag till planprogram.
MBN föreslog Kommunfullmäktige 2008-08-20 att godkänna planprogrammet
och samrådsredogörelsen som underlag för detaljplanearbetet.
Detaljplaneförslaget var på samråd under sommaren 2009. Detaljplanen
ställdes ut under hösten 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden/SBN (f.d. MBN) beslutade 2012-06-27 § 112
att uppdra åt förvaltningen att ta fram antagandehandlingar för Handel och
service med planbestämmelse H, handel.
SBN beslutade 2012-08-22 § 144 att föreslå Kommunfullmäktige att anta
detaljplan Triangeln, Borgholm 13:1, 13:2 m.fl. fastigheter, med tillhörande
handlingar.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-17 § 154 att anta detaljplanen.
Beslutet har därefter överklagats.

Justerandes sign
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Länsstyrelsen lämnade föreläggande 2012-12-07. Länsstyrelsen har noterat
att utställningstiden inte uppgick till fyra veckor samt att kungörelsen inte
innehåller någon erinran om att rätten att överklaga kan falla bort om synpunkter inte lämnas under utställningstiden.
Länsstyrelsen beslutade 2012-01-17 att upphäva planen på grund av ovanstående skäl.

Motivering av beslutet
Utställningstiden varade från måndag 7 november till och med fredag 2
december 2011 vilket är fyra arbetsveckor, men inte fyra kalenderveckor.
Ett yttrande inkom måndag den 5 december 2011. Yttrandet har beaktats
likvärdigt med övriga yttranden i utlåtandet varför kommunen menar att den
för korta utställningstiden i slutänden inte kan anses ha haft någon praktisk
betydelse för ärendet.
Kommunen medger i sitt yttrande till föreläggandet daterat 2012-12-11 att
erinran om rätten att överklaga kan falla bort om synpunkter inte lämnas
under utställningstiden saknas i kungörelsen.
Endast en sakägare har överklagat detaljplanen. Sakägare har lämnat yttrande vid såväl samråd som utställning. Således har bortfallet av erinran om att
rätten att överklaga kan falla bort om synpunkter inte lämnas under utställningstiden inte heller haft någon praktisk betydelse för ärendet.
Kommunen menar att formfelen inte haft någon betydelse för enskildas
möjlighet att tillvarata sin rätt.

Upplysningar
Länsstyrelsens beslut får överklagas inom tre veckor från det att parten fick
del av beslutet. Överklagandet, som ska vara skriftligt, ställs till Mark- och
Miljödomstolen i Växjö men lämnas in till Länsstyrelsen (dnr 403-7405-12).
Överklagandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2012-02-12.
____________________________

§ 13

Dnr. S 2012-000422

Kolstad ..., bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

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

______________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-03 och avser tillbyggnad av fritidshus med ett uterum om 25 m².
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 83.
Fastigheten Kolstad ... omfattas av detaljplan fastställd 25 juli 1967 enligt
vilken gäller att marken får användas för bostadsändamål. Fastigheten får
endast bebyggas med en byggnad om 100 m² byggnadsarea i en våning.
Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad och ett uthus med en
byggnadsyta om lite drygt 120 m², uthuset är dessutom delvis placerat på
mark som ej får bebyggas och närmare tomtgräns än 4,5 meter.
2012-10-15 skickades begäran om yttrande till sökanden där förvaltningen
meddelade att man kommer att föreslå nämnden att avslå ansökan. Begäran
om yttrandet mottogs 2012-10-21 av sökanden. Sökanden har därefter varit i
kontakt med stadsarkitekten och ordföranden och sagt sig villig att minska
uterummet med 4 m² till 21 m².
Berörda sakägare har inte hörts enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (PBL)
då det bedöms uppenbart att lov inte kan medges.

Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med ett uterum med följande motivering:
- Enligt 9 kap § 31 b PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en
detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig
med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte.
- Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 §
första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits.
- Den samlade bedömningen av tidigare avvikelser som har godtagits och den
nya åtgärden är att ytterligare 25 m² byggnadsyta (totalt ca 145 m²) inte kan
anses förenligt med detaljplanens syfte.
- Åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 9 kap § 31 b PBL.
Stefan Olof Lundgren (ÖP) yrkar, med bifall från bl.a. Jenny Sunnman (C),
Börje Andersson (C), Mats Karlsson (C) och Willy Kuppe (S), att ansökan ska
bifallas och som steg ett höra berörda grannar.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner nämnden
bifalla Stefan Olof Lundgrens yrkande.
____________________________

Justerandes sign
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§ 14

Dnr. BN 2011-000726

Dödevi ..., yttrande angående överklagat beslut om avgift för planbesked detaljplaneläggning (beslut 2012-09-13, nr 2012-1353)
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

som svar till Länsstyrelsen Kalmar län lämna nedanstående yttrande.

________________________________________
Bakgrund
xxx har överklagat rubricerat beslut och anfört att handläggningstiden uppgått till åtta månader.
I föreläggande daterat 2013-01-04 från Länsstyrelsen bereds Samhällsbyggnadsnämnden att senast 2013-01-21 yttra sig över ovanstående (förlängd
yttrandetid erhållen till 2013-01-28).

YTTRANDE
Under våren 2012 valde Samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta med rutinerna av handläggning av planbesked som tidigare varit otydliga. Styrdokument och stöd för att kunna motivera beslut och prioritering ansågs vara för
svaga. Förvaltningen valde under denna tid att avvakta med beslut för ett fåtal planbesked, ett av dem var Dödevi ... Dröjsmålet och skäl till detta kommunicerades muntligt med sökande. Någon skriftlig överenskommelse finns
inte.
Ärendet inkom 23 december 2011, men registrerades först 2012 varför ett
systemfel i diariet innebar att kostnaden beräknades på 2012 års prisbasbelopp. Nettokostnaden enligt 2011 års prisbasbelopp (exklusive kopieringskostnad) uppgår till 12.840 kronor istället för 13.200 kronor. Kommunen avser att återbetala de 360 kronor som utgör skillnaden.
Beslutet skickas till Länsstyrelsen Kalmar län, Rättsenheten, 391 86
Kalmar, samt som e-post till: carl-axel.persson@lansstyrelsen.se
Beslutet skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2013-01-28.
(Lst dnr. 403-7526-12)
____________________________
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§ 15

Dnr. 2010-000205

Högby-Sandby xxx och yyy (BB), föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken, att upphöra med demontering/hantering av motorfordon/
otillåten verksamhet samt att ta bort eldat skräp på fastigheten
Högby-Sandby yyy
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

omedelbart förbjuda all verksamhet med demontering av skrotbilar,
upplag av bil- och maskindelar och hantering av oljor och andra miljöstörande ämnen utanför befintlig maskinhall och verkstad.

att

omedelbart förbjuda att elda avfall från verksamheten eller annat material samt att ta bort tidigare eldat och/eller nedgrävt eller övertäckt
avfall på fastigheten Högby-Sandby yyy.

att

omedelbart förbjuda hantering och förvaring av oljeprodukter och
andra miljöskadliga ämnen under bar himmel och utanför en tät platta.

att

senast inom två månader från det att du tagit del av detta beslut redovisa att skrot, skräp och eldningsrester har lämnats till ackrediterad
mottagare.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Högby-Sandby xxx och yyy ligger inom Löttorps vattenskyddsområde.
2012-02-15 kontaktade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm hyresgästen på fastigheten Högby-Sandby xxx, angående pågående nedskräpning
på Högby-Sandby yyy och xxx. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyste om
att det inte är tillåtet att ha ett upplag av skrot och miljöstörande ämnen
inom vattenskyddsområdet och att en uppföljande inventering skulle göras
våren 2012. Information gavs även att en verksamhet för upplag kräver tillstånd och att den pågående verksamheten riskerar att förorena grundvattnet.
Upplaget och verksamheten påträffades under en inventering 2010.
2012-03-16 och 2012-07-04 besöktes fastigheterna, vid besöken fotodokumenterades bl.a. flera gamla bilar, en frontlastare, 3 plastbåtar, bildäck,
metallskrot, elkabel, bildelar, miljöfarliga ämnen och oljeläckande motorer.
På fastigheten Högby-Sandby yyy, bakom uthuset, finns rester efter eldat
material övertäckt med jordmassor.
Vid besöket 2012-07-04 fanns fastighetsägaren till Högby-Sandby xxx på
plats. Tjänstemännen upplyste fastighetsägaren om att verksamheten som
pågår och upplaget på de båda fastigheterna är otillåtna.
2012-10-26 gjordes ett nytt besök. Ett antal bilar från tidigare föreläggande
2012-07-05 var borttagna från fastigheterna. Redovisning har inte skett enligt
tidigare föreläggande. Vid besöket stod dunkar med petroleumprodukter diJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-23

sid 18 (33)

Paragrafer

1-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
rekt på bar mark på Högby-Sandby xxx. På fastigheterna fanns mycket skrot,
gamla bildäck, flera äldre gräsklippare och isärplockade bildelar. Hyresgästen
uppgav vid tillfället att han inte bedriver någon verksamhet utan att tillvaratagandet och nedmonteringen är en hobby. Eldning av skräp har skett på
Högby-Sandby yyy och eldningsresterna ligger kvar. Vid besökstillfället dokumenterades nedskräpningen och eldningsrester med foton.
Den 8 januari 2013 gjordes ett nytt besök på fastigheterna som visar att
verksamheten pågår.

Motivering av beslutet
Även om åtgärderna inte sker på affärsmässig grund utgör hanteringen av
skadade och avställda motorfordon en risk för grundvattnet. Skadade och avställda motorfordon kan läcka oljeprodukter, vätskor från batterier m.m. som
riskerar att förorena grundvattnet. Inom fastigheterna har även motorer
tömts på sin olja vilket är en stor riskfaktor. Demontering av motorfordon
kräver tillstånd från Länsstyrelsen och får endast ske på en hårdgjord yta.
Enligt skyddsföreskrifterna för Löttorps vattenskyddsområde, 1 §, är det inom
hela skyddsområdet förbjudet att hantera petroleumprodukter för annat än
bostadsfastighets oljeförsörjning. Vid annan hantering krävs tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej lagras eller tillverkas
utan tillstånd och inte heller hanteras på ett sådant sätt att det kan medföra
risk för föroreningar av yt- eller grundvatten.
Fastighetsägaren har rådighet och ansvar över sin mark, men det primära ansvaret ligger på den som utför själva handlingen. Fastighetsägaren är skyldig
att se till att inga olovliga åtgärder utförs på fastigheten och att det inte sker
någon nedskräpning inom densamma.
Lagstöd
Enligt hänsynsreglerna, 2 kap 2-3 § § miljöbalken, skall alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt miljöbalkens 9 kap 21 §, är det förbjudet att utan anmälan anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall 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. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt miljöbalken 15 kap 30 §, får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.
Justerandes sign
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Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken kan ett beslut om föreläggande eller förbud
förenas med vite.
Enligt 29 kap 2a § miljöbalken kan förseelse mot områdesskydd den dömas
som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap har meddelats eller beslutats för ett vattenskyddsområde.
Enligt 29 kap 4 § miljöbalken kan den dömas som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan enligt bestämmelsen i 9 kap 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Upplysningar
Om inte åtgärderna i föreläggandet har utförts inom bestämd tid från det att
du tagit del av beslutet kan nämnden besluta om ett nytt föreläggande med
vite.
Avgift: Faktura skickas senare, avgiften delas på fastighetsägarna och verksamhetsutövaren.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen
Beslutet delges fastighetsägarna samt hyresgäst och verksamhetsutövare
på Högby-Sandby xxx med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 16

Dnr. 2010-000205

Högby-Sandby xxx och yyy (RF), föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken, att upphöra med demontering/hantering av motorfordon/
otillåten verksamhet samt att ta bort eldat skräp på fastigheten
Högby-Sandby yyy
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,

Justerandes sign

att

omedelbart förbjuda all verksamhet med demontering av skrotbilar,
upplag av bil- och maskindelar och hantering av oljor och andra miljöstörande ämnen utanför befintlig maskinhall och verkstad.

att

omedelbart förbjuda att elda avfall från verksamheten eller annat material samt att ta bort tidigare eldat och/eller nedgrävt eller övertäckt
avfall på fastigheten Högby-Sandby yyy.
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att

omedelbart förbjuda hantering och förvaring av oljeprodukter och
andra miljöskadliga ämnen under bar himmel och utanför en tät platta.

att

senast inom två månader från det att du tagit del av detta beslut redovisa att skrot, skräp och eldningsrester har lämnats till ackrediterad
mottagare.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Högby-Sandby xxx och yyy ligger inom Löttorps vattenskyddsområde.
2012-02-15 kontaktade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm hyresgästen på fastigheten Högby-Sandby xxx, angående pågående nedskräpning
på Högby-Sandby yyy och xxx. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyste om
att det inte är tillåtet att ha ett upplag av skrot och miljöstörande ämnen
inom vattenskyddsområdet och att en uppföljande inventering skulle göras
våren 2012. Information gavs även att en verksamhet för upplag kräver tillstånd och att den pågående verksamheten riskerar att förorena grundvattnet.
Upplaget och verksamheten påträffades under en inventering 2010.
2012-03-16 och 2012-07-04 besöktes fastigheterna, vid besöken fotodokumenterades bl.a. flera gamla bilar, en frontlastare, 3 plastbåtar, bildäck,
metallskrot, elkabel, bildelar, miljöfarliga ämnen och oljeläckande motorer.
På fastigheten Högby-Sandby yyy, bakom uthuset, finns rester efter eldat
material övertäckt med jordmassor.
Vid besöket 2012-07-04 fanns fastighetsägaren till Högby-Sandby xxx på
plats. Tjänstemännen upplyste fastighetsägaren om att verksamheten som
pågår och upplaget på de båda fastigheterna är otillåtna.
2012-10-26 gjordes ett nytt besök. Ett antal bilar från tidigare föreläggande
2012-07-05 var borttagna från fastigheterna. Redovisning har inte skett enligt
tidigare föreläggande. Vid besöket stod dunkar med petroleumprodukter direkt på bar mark på Högby-Sandby xxx. På fastigheterna fanns mycket skrot,
gamla bildäck, flera äldre gräsklippare och isärplockade bildelar. Hyresgästen
uppgav vid tillfället att han inte bedriver någon verksamhet utan att tillvaratagandet och nedmonteringen är en hobby. Eldning av skräp har skett på
Högby-Sandby yyy och eldningsresterna ligger kvar. Vid besökstillfället dokumenterades nedskräpningen och eldningsrester med foton.
Den 8 januari 2013 gjordes ett nytt besök på fastigheterna som visar att
verksamheten pågår.

Motivering av beslutet
Även om åtgärderna inte sker på affärsmässig grund utgör hanteringen av
skadade och avställda motorfordon en risk för grundvattnet. Skadade och avställda motorfordon kan läcka oljeprodukter, vätskor från batterier m.m. som
riskerar att förorena grundvattnet. Inom fastigheterna har även motorer
tömts på sin olja vilket är en stor riskfaktor. Demontering av motorfordon
kräver tillstånd från Länsstyrelsen och får endast ske på en hårdgjord yta.
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Enligt skyddsföreskrifterna för Löttorps vattenskyddsområde, 1 §, är det inom
hela skyddsområdet förbjudet att hantera petroleumprodukter för annat än
bostadsfastighets oljeförsörjning. Vid annan hantering krävs tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej lagras eller tillverkas
utan tillstånd och inte heller hanteras på ett sådant sätt att det kan medföra
risk för föroreningar av yt- eller grundvatten.
Fastighetsägaren har rådighet och ansvar över sin mark, men det primära ansvaret ligger på den som utför själva handlingen. Fastighetsägaren är skyldig
att se till att inga olovliga åtgärder utförs på fastigheten och att det inte sker
någon nedskräpning inom densamma.
Lagstöd
Enligt hänsynsreglerna, 2 kap 2-3 § § miljöbalken, skall alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt miljöbalkens 9 kap 21 §, är det förbjudet att utan anmälan anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall 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. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt miljöbalken 15 kap 30 §, får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken kan ett beslut om föreläggande eller förbud
förenas med vite.
Enligt 29 kap 2a § miljöbalken kan förseelse mot områdesskydd den dömas
som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap har meddelats eller beslutats för ett vattenskyddsområde.
Enligt 29 kap 4 § miljöbalken kan den dömas som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan enligt bestämmelsen i 9 kap 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.
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Upplysningar
Om inte åtgärderna i föreläggandet har utförts inom bestämd tid från det att
du tagit del av beslutet kan nämnden besluta om ett nytt föreläggande med
vite.
Avgift: Faktura skickas senare, avgiften delas på fastighetsägarna och verksamhetsutövaren.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen
Beslutet delges fastighetsägarna samt hyresgäst och verksamhetsutövare
på Högby-Sandby xxx med uppgift om hur man överklagar.
____________________________

§ 17

Dnr. 2010-000205

Högby-Sandby xxx och yyy (PS), föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken, att upphöra med demontering/hantering av motorfordon/
otillåten verksamhet samt att ta bort eldat skräp på fastigheten
Högby-Sandby yyy
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

omedelbart förbjuda all verksamhet med demontering av skrotbilar,
upplag av bil- och maskindelar och hantering av oljor och andra miljöstörande ämnen utanför befintlig maskinhall och verkstad.

att

omedelbart förbjuda att elda avfall från verksamheten eller annat material samt att ta bort tidigare eldat och/eller nedgrävt eller övertäckt
avfall på fastigheten Högby-Sandby yyy.

att

omedelbart förbjuda hantering och förvaring av oljeprodukter och
andra miljöskadliga ämnen under bar himmel och utanför en tät platta.

att

senast inom två månader från det att du tagit del av detta beslut redovisa att skrot, skräp och eldningsrester har lämnats till ackrediterad
mottagare.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Högby-Sandby xxx och yyy ligger inom Löttorps vattenskyddsområde.
2012-02-15 kontaktade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholm hyresgästen på fastigheten Högby-Sandby xxx, angående pågående nedskräpning
på Högby-Sandby yyy och xxx. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyste om
att det inte är tillåtet att ha ett upplag av skrot och miljöstörande ämnen
inom vattenskyddsområdet och att en uppföljande inventering skulle göras
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-23

sid 23 (33)

Paragrafer

1-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
våren 2012. Information gavs även att en verksamhet för upplag kräver tillstånd och att den pågående verksamheten riskerar att förorena grundvattnet.
Upplaget och verksamheten påträffades under en inventering 2010.
2012-03-16 och 2012-07-04 besöktes fastigheterna, vid besöken fotodokumenterades bl.a. flera gamla bilar, en frontlastare, 3 plastbåtar, bildäck,
metallskrot, elkabel, bildelar, miljöfarliga ämnen och oljeläckande motorer.
På fastigheten Högby-Sandby yyy, bakom uthuset, finns rester efter eldat
material övertäckt med jordmassor.
Vid besöket 2012-07-04 fanns fastighetsägaren till Högby-Sandby xxx på
plats. Tjänstemännen upplyste fastighetsägaren om att verksamheten som
pågår och upplaget på de båda fastigheterna är otillåtna.
2012-10-26 gjordes ett nytt besök. Ett antal bilar från tidigare föreläggande
2012-07-05 var borttagna från fastigheterna. Redovisning har inte skett enligt
tidigare föreläggande. Vid besöket stod dunkar med petroleumprodukter direkt på bar mark på Högby-Sandby xxx. På fastigheterna fanns mycket skrot,
gamla bildäck, flera äldre gräsklippare och isärplockade bildelar. Hyresgästen
uppgav vid tillfället att han inte bedriver någon verksamhet utan att tillvaratagandet och nedmonteringen är en hobby. Eldning av skräp har skett på
Högby-Sandby yyy och eldningsresterna ligger kvar. Vid besökstillfället dokumenterades nedskräpningen och eldningsrester med foton.
Den 8 januari 2013 gjordes ett nytt besök på fastigheterna som visar att
verksamheten pågår.

Motivering av beslutet
Även om åtgärderna inte sker på affärsmässig grund utgör hanteringen av
skadade och avställda motorfordon en risk för grundvattnet. Skadade och avställda motorfordon kan läcka oljeprodukter, vätskor från batterier m.m. som
riskerar att förorena grundvattnet. Inom fastigheterna har även motorer
tömts på sin olja vilket är en stor riskfaktor. Demontering av motorfordon
kräver tillstånd från Länsstyrelsen och får endast ske på en hårdgjord yta.
Enligt skyddsföreskrifterna för Löttorps vattenskyddsområde, 1 §, är det inom
hela skyddsområdet förbjudet att hantera petroleumprodukter för annat än
bostadsfastighets oljeförsörjning. Vid annan hantering krävs tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Andra för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen får ej lagras eller tillverkas
utan tillstånd och inte heller hanteras på ett sådant sätt att det kan medföra
risk för föroreningar av yt- eller grundvatten.
Fastighetsägaren har rådighet och ansvar över sin mark, men det primära ansvaret ligger på den som utför själva handlingen. Fastighetsägaren är skyldig
att se till att inga olovliga åtgärder utförs på fastigheten och att det inte sker
någon nedskräpning inom densamma.
Lagstöd
Enligt hänsynsreglerna, 2 kap 2-3 § § miljöbalken, skall alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den
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kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och
omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Enligt miljöbalkens 9 kap 21 §, är det förbjudet att utan anmälan anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall 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. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas
bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns
skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt miljöbalken 15 kap 30 §, får ingen skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till.
Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de
förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken kan ett beslut om föreläggande eller förbud
förenas med vite.
Enligt 29 kap 2a § miljöbalken kan förseelse mot områdesskydd den dömas
som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap har meddelats eller beslutats för ett vattenskyddsområde.
Enligt 29 kap 4 § miljöbalken kan den dömas som med uppsåt eller av oaktsamhet påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan enligt bestämmelsen i 9 kap 6 § fjärde stycket om anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter.

Upplysningar
Om inte åtgärderna i föreläggandet har utförts inom bestämd tid från det att
du tagit del av beslutet kan nämnden besluta om ett nytt föreläggande med
vite.
Avgift: Faktura skickas senare, avgiften delas på fastighetsägarna och verksamhetsutövaren.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen
Beslutet delges fastighetsägarna samt hyresgäst och verksamhetsutövare
på Högby-Sandby xxx med uppgift om hur man överklagar.
____________________________
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§ 18

Till: Kommunfullmäktige i Borgholm

Dnr. 2013-000026
VA - Förslag till nya verksamhetsområden för vatten, spillvatten och
dagvatten i Borgholms kommun
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

överlämna förslaget om Nya verksamhetsområden för vatten,
spillvatten och dagvatten (VA) i Borgholms kommun vidare till
kommunfullmäktige för antagande.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
I Borgholms kommun är ca 50% av de bebyggda fastigheterna anslutna till
det kommunala vatten- eller avloppsnätet. Anläggningarna ägs av Borgholm
Energi AB som är s.k. huvudman.
I ett område där kommunala vattentjänster drivs skall också ett verksamhetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns verksamhetsområden för
vatten, spillavlopp och dagvattenavlopp antagna för olika delar av Borgholms
kommun. Verksamhetsområdena har dock inte kontinuerligt uppdaterats
utifrån va-verksamhetens utveckling och ansvar. Dokumentationen av områdena är inte tillräckligt tydlig med vilka fastigheter som omfattas och vilka
vattentjänster som avses.
Med anledning av detta har ansvarsområdet för den allmänna anläggningen
setts över och förslag till nya verksamhetsområden, uppdelade på de fyra vattentjänsterna tagits fram. För att förenkla arbetet och beslutsfattandet av nya
verksamhetsområden har kommunen delats in i 16 va-distrikt. De nya verksamhetsområdena beslutas av kommunfullmäktige. Sedan ska de kontinuerligt revideras av samhällsbyggnadsförvaltningen då nya fastigheter tillkommer.
De fyra vattentjänsterna utgörs av:
Vatten för normal hushållsanvändning (V)
Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)
Dagvatten fastighet, d.v.s. bortledande av dag- och dränvatten från fastighetsmark (Df)
Dagvatten gata, d.v.s. bortledande av dag- och dränvatten från allmän platsmark (Dg)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-01-23

sid 26 (33)

Paragrafer

1-28

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Motivering av beslutet
Verksamhetsområdena behöver kontinuerligt uppdateras utifrån va-verksamhetens utveckling och ansvar. Dokumentationen av områdena är inte tillräckligt tydlig med vilka fastigheter som omfattas och vilka vattentjänster som
avses.
De nya verksamhetsområdena följer VA-planens arbetssätt på ett tydligare
sätt. Prioritering av utbyggnad kan ske utifrån behov och möjlighet, i anslutning till eller utanför befintligt verksamhetsområde.
____________________________

§ 19

Dnr. 2008-000859

Nedra Sandby 3:13, anmälan enligt miljöbalken - vindkraft
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 2 kap 6 § Miljöbalken samt
27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
att

förbjuda verksamhet enligt inkommen anmälan.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fr Ramström Vind AB inkom 2008-12-01 med en anmälan om etablering av
tre vindkraftverk på fastigheten Nedra Sandby 3:13, Borgholms kommun.
Vindkraftverken kommer att ha en maximal effekt på 2 MW styck. Anmälan
avser verk med en tornhöjd om 78 meter, rotordiameter om 82 meter och en
totalhöjd om 119 meter. Sammanlagt blir vindkraftverkens effekt ca 6 MW.
En ändring av anmälan inkom 2009-06-01 med nya bullerberäkningar för
mindre verk med tornhöjd om 73 meter, rotordiameter om 53 meter och en
totalhöjd om 99,5 meter. Avståndet till närmsta boende är ca 600 meter.
Parallellt med anmälan enligt miljöbalken har företaget även ansökt om bygglov. Ansökan avslogs enligt nämndbeslut 26 september 2012.
Sammanfattning av inkommen anmälan:
Lokalisering och landskapsbild
De planerade verken kommer att bli dominerande i landskapet. Området för
verkens placering ligger inte inom något riksintresse. Verket längst österut
ligger dock mycket nära gränsen till ett område med riksintresse för naturvård.
Naturmiljö och fågelliv
Aggregaten byggs på åkermark, ca 250 kvm plus väg tas i anspråk. Transport
sker på befintliga och nyanlagda vägar, anläggning av ny väg krävs till viss
del. Transformatorstation placeras eventuellt i verket.
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Vegetationen förväntas påverkas i begränsad omfattning. Byggperioden medför en tillfällig störning på insekts- och kräldjurslivet, i övrigt påverkas endast
fåglar av verksamheten då vindkraftverk innebär en ökad kollisionsrisk. Enligt
ornitologiska studier är effekterna på fågellivet små.
Kulturmiljö
Några kulturminnen som kan påverkas av vindkraftverken finns inte på platsen.
Ljudpåverkan
Ljud från vindkraftverk förekommer dels som svischande ljud från vingarna
dels ett brummande ljud från maskinhuset. En ljudberäkning har gjorts, vilken
visade att Naturvårdsverkets rekommendationer på maximalt 40 dB (A) inte
kommer att överskridas vid någon bostadsfastighet. Högsta beräknade värdet
hamnar på 38,1 dB (A). Närmaste bostad ligger på ca 600 meters avstånd.
Skugg- och reflexpåverkan
Vindkraftverk med sina roterande blad kan ge upphov till både roterande och
fasta skuggor som kan vara störande för de närboende. Påverkan på närboende i form av skuggbildning har beräknats. Beräkningar enligt både ett värstafall-scenario och av förväntade värden ger värden under Boverkets rekommenderade riktvärden om 30 h respektive 8 h per år vid samtliga bostäder.
Reflexer undviks med matta ytstrukturer och färger.
Yttranden
Den 6 mars 2009 skickades anmälan på remiss till Länsstyrelsen i Kalmar för
möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsens granskning föranledde inte till att något
yttrande lämnades.
Motivering av beslutet
Enligt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
ska handläggande myndighet meddela försiktighetsmått eller förbud när ett
anmälningsärende anses tillräckligt utrett. Då verksamheten bedöms strida
mot både kommunens gällande översiktsplan samt det tematiska tillägg till
översiktsplanen gällande vindkraft bedöms verksamheten inte förenlig med 2
kap 6 § Miljöbalken.
I översiktsplanen anges några områden som kan tänkas möjliga att pröva för
vindenergiproduktion. Den aktuella lokaliseringen utgör inte ett av dessa områden. I översiktsplanen anges att grupper av större vindkraftverk ska hållas
samman till fattbara enheter samt ha ett avstånd på minst 5 km till närmaste
grupp. Däremellan bör landskapet vara fritt från enstaka vindkraftverk. Avståndet till befintliga verk i Långöre understiger 5 km.
Översiktsplanen har kompletterats med ett tematiskt tillägg i form av en
vindkraftsplan. I detta underlag har ett antal områden i kommunen pekats ut
som tänkbara platser att etablera vindbruk på, med hänsyn tagen till kulturoch naturmiljö. Den aktuella platsen är inte ett av de utpekade områdena.
Idag är vindkraften etablerad inom i stort sett hela kommunen. Vid kommungränsen möts besökare av vindkraftverk i Rönnerum, vindkraftverk kan sedan
ses i stråk hela vägen upp till norra Öland. Förutom verken i Böda är det endast norra Öland som är fritt från vindkraft.
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Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges verksamhetsutövaren med uppgift om hur man överklagar.
Kopia skickas för kännedom till Länsstyrelsen i Kalmar.
____________________________

§ 20

Remissinstans:
Kommunstyrelsen i Borgholm

Dnr. 2012-001183
Fairtrade City - Konsekvensanalys med förslag angående nominering
till Fairtrade City - remissvar
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

lämna följande remissvar till kommunstyrelsen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2012-09-26 beslutades att
uppmana kommunstyrelsen att diplomera kommunen som en Fairtrade City.
Motivet är att det idag saknas hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling
vilket kan medföra att det inhandlas produkter som både är oetiskt och olagligt framställda. För att förhindra detta kommer arbetet med Fairtrade City
diplomeringen innebära framtagande av strategi, policy eller riktlinjer för hållbar upphandling. Socialt ansvarstagande (CSR) är idag alltmer utbrett i näringslivet och fler och fler offentliga organisationer följer efter. I vår närregion
är idag Emmaboda, Kalmar och Gotland Fairtrade City diplomerade. Enligt beslut i kommunstyrelsen i november 2012 fick samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att göra en konsekvensanalys innan vidare beslut fattas vilka redovisas här nedan.
De ursprungliga förslagen var följande:
1. 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 KRAV-märkning.
2. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur
kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i
alla sina inköp.

3. Stadshuset ska konsumera Fairtrade-produkter eller motsvarande.
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4. Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.
5. Kommunen upprättar en styrgrupp för att tillsammans möjliggöra att samtliga kriterier för Fairtrade City uppfylls.
6. När ovanstående är uppfyllt ska kommunen ansöka om att bli en diplomerad Fairtrade City.

Konsekvensanalys med förslag
1. Efter samråd med kostchefen konstateras att Borgholm har en hög andel
ekologiska livsmedel, ofta KRAV-märkta. Totalt är idag 24% av alla livsmedel
ekologiska. Då Fairtrade inriktar sig på produktion i tredje världen har vi fokuserat på dessa artiklar och undantagit produkter som är lokalt- eller närproducerade d.v.s. tillverkade i Sverige. Fairtrade innebär socialt hållbara villkor
för människorna i produktionen och KRAV är hur livsmedlet odlas och framställs. En mycket liten prisskillnad noterades för bananer och kaffe däremot
för té och choklad var skillnaden större. Andra livsmedel med liten prisskillnad
som kan ingå i nästa upphandling är vit- och svartpeppar samt rörsocker.
Övriga livsmedel som finns tillgängliga med Fairtrade-märkning är: Vissa
frukter, exotiskt godis, honung, kakor och kex, juicer, kryddor/örter, nötter,
quinoa, ris, torkad frukt, vegetabilisk olja samt vin. Observera att inte alla
produkter också har KRAV-märkning.
Förslaget är att i nästa upphandlingstillfälle inhandla Fairtrade och KRAVmärkt kaffe och bananer till den offentliga verksamheten. Därefter beslutar
kostchefen i mån av upphandlingsutrymme vilka varor som kan inköpas med
Fairtrade och KRAV-märkning.
2. För att införa hållbara upphandlingskriterier föreslås en utredning som har
sin grund i CSR (Corporate Social Responsibility). Utredningen ska visa hur
och inom vilka prioriterade områden etiska krav kan ställas vid upphandling.
Detta ska senare utmynna i en strategi eller policy. Syftet är att förhindra att
produkter köps in med allmänna medel som är oetiskt eller olagligt producerade. Utredare utses av KS eller KF.
3. Befintlig kaffe-leverantör till Stadshuset kan idag erbjuda olika Fairtrade
och KRAV-märkta kaffesorter. I genomsnitt är dessa produkter 5% dyrare än
det som används idag. Förslaget är att se till att det officiella kaffet i Stadshuset är Fairtrade och KRAV-märkt. Detta kan gärna föregås av provning av de
olika godkända alternativen.
Vid officiell representation eller möten i Stadshuset bör även kakor, socker
och frukt vara Fairtrade och KRAV-märkta.
4. Målsättning för offentlig etisk konsumtion bör ske i form av publikation via
hemsida eller andra medier med kommunen som föredöme när diplomeringen
är uppnådd. Själva målsättningen bör utformas av styrgruppen och ingå i
upphandlingspolicyn.
5. Styrgruppen bör vara sammansatt av många aktörer som handlare, skolor, organisationer, föreningar, arbetsgivare, politiker och enskilda medborgare. KS eller KF utser en samordnare som representant för kommunen, förJusterandes sign
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slagsvis samma person som upphandlingsutredaren. En nulägesanalys ska göras av mängden Fairtrade produkter som idag erbjuds till konsumenterna i
Borgholms kommun och även undersöka hur både mängd och kunskap om
Fairtrade kan öka i kommunen.
6. När ovanstående punkter är uppfyllda ska samordnaren redovisa detta till
KS eller KF. Detta ska vara utfört senast 2013-12-31. Efter antagande ansöks
därefter om diplomering som Fairtrade City och blir ett bevis på en hållbar social medvetenhet hos vår organisation som upphandlare. Ett litet steg för
kommunen men ett stort steg för mänskligheten.
____________________________

§ 21

Dnr. 2013-000027

Delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden.

_______________________________________
Redogörelse för ärendet
Gällande delegationsordning har reviderats enligt:
- Offentlighets- och sekretesslag var tidigare hänvisning till fel §.
- Lag om brandfarliga och explosiva varor har förts över till Räddnings
tjänsten och tas därmed bort.
- Beslut om planbesked är inte längre på delegation.
- Föreskrifter och regler som följer av plan- och bygglagen (PBL) behöver
inte vara uppräknade, tas bort.
- Vite på delegation höjs till högst ett prisbasbelopp, dock inte löpande vite.
- Lagen om allmänna vattentjänster har tillkommit.
- Alkohollagen med beslut om serveringstillstånd m.m. har tillkommit.

Motivering av beslutet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2011-06-29 om en ny delegationsordning med tydligare rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Delegationen utökades också inom några områden främst inom pbl-området
för att kunna svara upp på lagstiftningens ökade krav på snabba beslut.
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Nämndens ansvarområde har utökats genom att beslut om serveringstillstånd
har förts över från socialförvaltningen. Samtidigt har beslut om brandfarliga
och explosiva varor lämnats över till Räddningstjänsten. Några andra mindre
justeringar och rättelser har också gjorts.
____________________________

§ 22

Dnr. 2012-000241

Verksamhetsplan 2012, uppföljning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

godkänna redovisningen.

________________________________________
Redogörelse för ärendet
Planerade projekt och aktiviteter i verksamhetsplan 2012 har följts upp i redovisningen. Huvuddelen av planerade projekt och aktiviteter har genomförts
helt eller till mer än hälften. Ett fåtal har inte genomförts på grund av ändrade
förutsättningar.
____________________________

§ 23
Sammanträdesdagar 2013
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

fastställa sammanträdesdagar 2013 för Samhällsbyggnadsnämnden,
arbetsutskottet samt besiktningsresor enligt redovisat förslag.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Föreligger nytt förslag till sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott
samt besiktningsdagar för år 2013. Nämnder och arbetsutskott är i huvudsak
förlagda till onsdagar och besiktningsresor på måndagar. Ett första förslag
som redovisades på förra nämnden har nu reviderats enligt önskemål.
____________________________
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§ 24
Kommunallagen, utbildningsdag om förändringar i lagen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar,
att

som representant från nämnden utse Claes Horn af Rantzien (MP)
att delta i utbildningsdagen den 28 februari i Kalmar.

______________________________________
Redogörelse för ärendet
Kommunallagen, som trädde ikraft redan år 1992, är grundläggande för all
kommunal verksamhet. Lagen har under tiden förändrats ett knappt 40-tal
gånger och det finns därför ett kontinuerligt behov av uppdatering inom detta
rättsområde. Regionförbundet anordnar nu en utbildningsdag där man går
igenom de viktigaste reglerna i kommunallagen samt att man särskilt uppmärksammar lagändringar inklusive beslutade framtida lagändringar.
Föreslås att Claes Horn af Rantzien deltar på kursdagen och återrapporterar
till nämnden vid lämpligt tillfälle.
____________________________

§ 25
Binnerbäck ..., ang förfrågan gällande nybyggnad av 9 parhus.
Information
Stadsarkitekten informerade om en inkommen förfrågan gällande nybyggnad
av 9 st parhus. Förvaltningen gör bedömningen att just det här ärendet bör
kunna avgöras med bygglov och inte detaljplan.
____________________________

§ 26
Vattenförvaltning samråd, information
Nämnden informerades om vattenförvaltningens syfte och struktur och hur
det påverkar nämndens arbete. Arbetet inför vattenförvaltning 2015-2021 är
nu påbörjad. Remissen som nu har gått ut till berörda myndigheter tar upp
arbetsprogram och tidtabell samt en översikt av väsentliga frågor inför arbetet med nästa förvaltningsplan. Kommunen har här en möjlighet att påverka
vad nästa förvaltningsplan kommer att fokusera på. Ett samrådmöte om den
första remissen kommer att hållas i Kalmarsalen den 13 mars. Miljöstrateg
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Maria Petterson är handläggare för remissen som ska besvaras senast den 1
juni 2013.
____________________________

§ 27
Information från utbildningsdagen "Alkohollagen i teori och praktik
- den viktiga balansen mellan näringspolitiken och alkohollagen" i
Kosta den 29 november
Alkoholhandläggare Charlott Johansson presenterade en kort sammanfattning
och redovisning av utbildningsdagen i Kosta.
____________________________

§ 28
Information från Miljösamverkan, Presidie- och miljöchefsmöte i
Oskarshamn den 29 november
Birger Palm (S) redovisade en kort sammanfattning från mötet i Oskarshamn.
____________________________
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