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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Plats och tid

Stadshuset i Borgholm, kl 10.00-15.30

Beslutande

Jan Erici, ordförande
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(S)
Sven-Ingvar Nilsson, tjg ersättare (C)

Ovnga närvarande

Göran Borgo, förvaltningschef
Leo. Eriksson, stadsarkitekt
Ulf Grandin, byggnadsinspektör
Kerstin Jerkstrom, sekreterare
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§9
Vattenförvaltninq och politik
Sveriges Kommuner och Landsting sänder en heldags webkonferens om
kommunernas ansvar, roll och rådighet i en framgångsrik vattenförvaltning.
Som ett led i genomförandet av EU:s vattendirektiv har de regionala vattenmyndigheterna tagit fram miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.
Myndigheter och kommuner behöver vidta de åtgärder som anges i åtgärdsprogrammen, åtgärderna ska vara påbörjade 2012. Vilka möjligheter har
kommunerna att agera? Vilka förväntningar finns? Vad vill och behöver
kommunerna göra - och hur ska det göras. Information och diskussion.
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§ 10

Dnr. BN 2010-000430

Mellböda 3:17, angående beslut från Mark- och miliödomstolen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

ordföranden överklagar Mark- och miljödomstolens beslut 2012-08-30
(Mål nr P 917-12), samt att man vill vidareutveckla skälen genom skrivelse från nämndens nästa sammanträde som äger rum 2012-09-26.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och Byggnadsnämndens arbetsutskott (nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden/SBN) beslutade 2011-07-20 § 32 att bevilja positivt förhandsbesked
för uppförande av tre bostadshus.

( )

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som i beslut 2012-02-20 (dnr 4034783-11) avslog överklagandet.
(

i

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, som 2012-04-03 (Mål nr P 1088-12, 4:2) förelägger SBN att yttra
sig i ärendet. SBN beslutar 2012-04-24 § 78 att "vi motsätter oss vad som
yrkas i målet och vidhåller tidigare beslut i ärendet".
Mark- och miljödomstolen förelägger 2012-08-17 (Mal nr P 917-12, 3:3) SBN
att inkomma med behörighetshandlingar som visar att AU är behörigt att ta
beslut om förhandsbesked. Behörighetshandlingar, i form av delegationsordning antagen av MBN 2008-03-26, har skickats till domstolen.
I slutligt besked från Mark- och miljödomstolen 2012-08-30 (Mål nr P 917-12)
meddelas att man upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut.
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Avsändare:

§11

Östra Hjälmstad vägsamfällighet

Dnr. 2011-001090
Byte av väqnamnet Kvickbrunnaväqen till Östra Hjälmstadqatan

Beslut:
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar,
att

ändra namnet Kvickbrunnavägen till Östra Hjälmstadgatan,
Föra församling (BILAGA).

Redogörelse för ärendet
Efter inkommet förslag från "Kvickbrunna väg- och tomtägarförening" fastställde Miljö- och byggnadsnämndens AU 2006-03-06, § 41 namnet Kvickbrunnavägen. Idag har totalt 14 fastigheter belägenhetsadress utefter
Kvickbrunnavägen.
I skrivelse som inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar man nu
byta namnet till Östra Hjälmstadgatan, skäl som anförts är bl.a:
1. Vid tidigare årsmöte i vägsamfälligheten Östra Hjälmstad lyftes frågan om
vägnamn upp, och en omröstning som genomfördes visade att en majoritet
av berörda fastighetsägare ville att gatan skulle heta Östra Hjälmstadgatan.
2. Ortnamnet blir kvar i gatunamnet vilket underlättar att snabbt hitta rätt.
3. Vägföreningen utmed vägen heter idag Östra Hjälmstad vägsamfällighet.
4. Övriga gator/vägar i området har fått namn som innehåller det ursprungliga namnet för området/byn.
5. Det finns idag endast en permanentboende längs gatan, som är den som
mest berörs av namnet och då borde rimlig hänsyn tas till den familjens önskemål om namnändring.
6. När första förslaget om Kvickbrunnavägen lämnades in som förslag var det
inte underbyggt och det fanns ingen regelrätt vägsamfällighet och ingen vald
styrelse, vilket gör att det förslaget saknade stöd.
Upplysningar
Det nya gatunamnet, Östra Hjälmstadgatan, kommer att registreras efter
att beslutet vunnit laga kraft. Samtliga berörda fastighetsägare får därefter
meddelande om den nya adressen (gatunumren kommer inte att ändras).
Kopia av beslutet översänds till samtliga berörda fastighetsägare för
kännedom.
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