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§ 38

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-23

35-62

Dnr. 2017-039

Val av två ledamöter till nästa besiktningsresa
Den tidigare planerade resan måndag 13 februari ställdes in då det inte fanns
några lämpliga besiktningsärenden. Irén Persson och Mikael Almqvist kvarstår
därför, tillsammans med ordföranden till nästa besiktningsresa måndag 20 mars.
_____________________________

§ 39
Verksamhetsmål och nyckeltal, information & diskussion
Förvaltningschefen redovisade de verksamhetsmål som lagts fast med stöd i
nämndens mål för sitt arbete. Vidare presenterades förslag till nyckeltal, för att
mäta måluppfyllelsen. Vissa mål/nyckeltal är relativt enkla, medan andra mål
är svårare att följa upp. Nämnden diskuterade främst kring några av de mål/
nyckeltal där det inte är självklart hur uppföljningen ska gå till, och kom med
konstruktiva förslag till förvaltningens fortsatta arbete.
_____________________________

§ 40
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
_____________________________

§ 41
Meddelanden, information
Redovisning och genomgång av inkomna meddelanden.
_____________________________
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§ 42

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-23

35-62

Dnr. 2015-604

Årsredovisning Samhällsbyggnadsnämnden 2016
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning, Samhällsbyggnadsnämnd 2016 sammanfattas under rubrikerna:






Nämnden i korthet
Viktiga händelser under året
Måluppfyllelse
Ekonomisk analys
Framtid

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Årsredovisning, Samhällsbyggnadsnämnd 2016
Ärendet
Årsredovisning, Samhällsbyggnadsnämnd 2016 innehåller information om
nämnden och vad som har hänt året 2016 samt vad som förväntas hända i
framtiden. En ekonomisk analys för år 2016 finns beskriven, i text och tabell.
Samtliga mål finns beskrivna med utfall för perioden.
_____________________________

§ 43

Dnr. 2017-030

Budgetuppföljning januari 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden visar efter januari månad en budgetavvikelse om
-142 tkr exklusive projekt (inklusive projekt -165 tkr). Uppföljningen innehåller
periodiserade kostnader.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden januari 2017
Ärendet
Den negativa budgetavvikelsen förklaras främst av låga intäkter inom bygg och
miljö och hälsoskydd. Vidare, intäkterna för perioden avviker mot budget om -578
tkr. Lägre personalkostnader och driftskostnader för perioden gör att den totala
negativa budgetavvikelsen jämnas ut. Vakanser inom personal ger upphov till
244 tkr lägre personalkostnader än budget. Budgetavvikelsen inom drift för perioden är 192 tkr vilket främst härleds av låga driftkostnader inom planverksamheten.
Bostadsanpassningen uppvisar en budgetavvikelse om 24 tkr för perioden.
_____________________________

§ 44

Dnr. 2017-028

Planprioritering 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av aktuell planprioritering.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Antagandebeslutet av FÖP Byxelkrok har vunnit laga kraft. Två nya ärenden om
planbesked har efter detta inkommit till förvaltningen.
Antagande av ändringen av detaljplanen för Resedan 5 har vunnit laga kraft
Tidigt samrådsmöte har hållits med Lst och allmänheten ang Kv. Oden.
Detaljplanen för Puttern/Ekerum, upphävdes av mark- och miljödomstolen, MMD.
Kommunen har nu fått prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen, MÖD.
Ett nytt uppdrag från KSAU har kommit till förvaltningen om att skyndsamt upprätta förslag till ny detaljplan för en utvidgning av Rosenfors industriområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-16
Planprioritering februari 2017
_____________________________
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§ 45

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-23

35-62

Dnr. 2017-099

Förslag till trädvårdspolicy
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta framtagen
trädpolicy.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Trädpolicyn är en slutprodukt av ett LONA-projekt och omfattar träd som står på
kommunens mark i Borgholms tätort. Projektet har delvis finansierats av Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Förslag till trädpolicy
Redogörelse för ärendet
Trädpolicyn omfattar alla träd som står på mark som ägs av Borgholms kommun.
Policyn innebär en förenkling av det arbete gällande träd som redan görs på
samhällsbyggnadskontoret. I nuläget handläggs varje förfrågan som inkommer.
Trädpolicyn bör resultera i att färre ansökningar eftersom det av policyn framgår
när det sannolikt kommer bli avslag på en ansökan. Detta kommer bespara
kommunen pengar i handläggningskostnader. Handläggarna kommer få mer tid
till andra ärenden.
Konsekvenserna för kommuninnevånarna och besökare kommer bli att färre träd
fälls, vilket kommer ge en grönare stad. Det kommer dessutom ge en hel del
ekologiska vinster vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för bevarande av den
biologiska mångfalden. Eftersom biologisk mångfald är kopplad till ekosystemtjänster (alltså tjänster som vi människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Trädpolicyn innebär i korthet att färre träd som står på kommunens mark kommer
att fällas. Den gör det tydligare under vilka omständigheter tillstånd för att fälla
träd eller beskära dem kan ges. Huvuddragen är att stora träd, gamla träd, hamlade träd och ihåliga träd sparas i största möjliga mån. För att få tillåtelse att ta
ner ett sådant träd krävs att det finns ett allmänintresse eller starkt enskilt intresse. Giltiga skäl att få tillstånd att fälla träd är om de utgör en fara för djur,
människor eller egendom, träd är angripna av sjukdomar, växer ut över gångoch cykelbanor eller om åtgärden har positiva ekologiska effekter. Tillstånd att
avverka beviljas däremot inte om träd skuggar någons tomt, stör parabolantennen eller fäller löv, grenar eller fågelspillning på någons tomt.
Avgift ska tas ut enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa.
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Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige i Borgholms Kommun.
_____________________________

§ 46

Dnr. S 2015-249

Kolstad..., del av, antagande av detaljplan
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen med tillhörande handlingar.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Detaljplan för del av Kolstad ... har varit ute på samråd mellan den 18:e april
t.o.m. den 6:e maj 2016 och därefter på granskning mellan den 30:e maj och den
10:e juni 2016. Berörda av planförslaget har haft möjlighet att lämna yttranden
och planförslaget har därefter justerats i den mån det ansetts nödvändigt. Yttrandena från samråds- och granskningsskedet tillsammans med kommunens kommentarer finns samlade i ett granskningsutlåtande som upprättats efter granskningsskedet. Detaljplanen med tillhörande handlingar är färdig att antas.
I samband med detaljplaneförslagets framtagande har kommunen ansökt hos
Länsstyrelsen om att upphäva delar av det förordnande enligt § 113 byggnadslagen som finns inom planområdet. Ansökan har behandlats som ett separat
ärende av Länsstyrelsen, som 2016-07-27 beslutade att upphäva förordnandet.
Beslutet överklagades av två grannfastigheter till mark- och miljödomstolen som
dock valde att avslå överklagandet i dom fastställd 2017-02-01.
Motivering av beslutet
Detaljplanen följer planens intentioner och möjliggör för bostadsändamål inom
del av fastigheten Kolstad .... Gällande plan tillåter redan anläggande av förbindelseväg mellan Kolstad Smedgata och Kolstad Kyrkgata men möjliggörs även i
det nya detaljplaneförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-06, plankarta, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande.
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige i Borgholms Kommun för kännedom.
_____________________________
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§ 47

Dnr. S 2016-699

Rälla ..., ansökan om planbesked
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om planbesked.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om planbesked inkom 2016-12-29 och gäller fastigheten Rälla ....
De sökande vill enligt ansökan ändra den gällande byggnadsplanen från Park,
plantering till bostad.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2017-02-23
- Ansökan om planbesked, 2016-12-29
Lagstöd
Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap §2-5
3 kap 1 § Miljöbalken (MB)
4 kap 2§ MB
Motivering av beslutet
Mark- och vattenområden ska enligt 3 kap 1 § 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.
Hela Öland är av riksintresse på grund av sina samlade natur- och kulturvärden.
Exploatering och andra ingrepp i miljön får inte påtagligt skada dessa helhetsvärden. Enligt 4 kap 2§ skall också turismen och friluftslivets intressen särskilt
beaktas.
Hamnområdet har i tidigare ställningstaganden tydligt pekats ut som mark prioriterad för verksamheter i samklang med de kulturvärden som finns. Ytterligare en
bostad i detta livfulla läge tillför mycket litet till den utveckling som sker i Stora
Rör. Bostadsändamål på tomten riskerar att bromsa denna avsikt. Läget är direkt
angränsande säsongsvis vältrafikerad väg och parkeringar. Ladan är därtill en av
få kvarvarande byggnader från det gamla Stora Rör och utgör en bidragande faktor till den genuina karaktären som är en anledning till att hamnen är så omtyckt.
Byggnaden och ytan skulle kunna utgöra ett välkommet platstillskott till hamnens
redan pågående verksamheter och därmed ytterligare stärka och bidra till Stora
Rörs framgångskoncept.
Detaljplanen skulle på grund av sin ringa storlek utgöra en så kallad frimärksplan.
Planläggning av ett så litet område kan endast accepteras om det finns stora allmänna intressen som kan uppnås med planarbetet. Tillskapandet av enstaka bostäder på denna plats bedömer förvaltningen inte vara ett sådant intresse.
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Marken bedöms av ovanstående skäl inte vara lämplig för planläggning för
bostadsändamål enligt förfrågan.
Upplysningar
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och
vatten enligt 1 kap 2 § PBL (SFS 2010:900).
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas enligt 13 kap
2§ PBL (SFS 2010:900).
Avgift
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. Faktura skickas senare.
_____________________________

§ 48

Dnr. S 2016-664

Törneby ..., bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov i efterhand för
tillbyggnad av fritidshus.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut byggsanktionsavgift på tjugotvåtusen etthundrafemtio (22.150) kronor eftersom åtgärden utförts utan bygglov
samt påbörjats utan startbesked. Avgiften tas ut solidariskt av ägarna till fastigheten Törneby ... och ska betalas senast 2 månader efter att beslutet har
vunnit laga kraft.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-06-25 beviljat bygglov för tillbyggnad av
fritidshus 30 m².
I samband med begäran om slutbesked lämnades relationsritningar in.
Ritningarna visade att tillbyggnaden gjorts 4 m² större än beviljat bygglov.
Efter kommunicering med sökande har ny ansökan om bygglov inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-02 och avser tillbyggnad av fritidshus
om 34 m².
Motivering av beslutet
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare gjort bedömningen att ansökan uppfyllde kraven i 9 kap 31 d § plan- och bygglagen (PBL).
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När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, ska Samhällsbyggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättat,
om inte lov till åtgärden beviljas i efterhand.
Oavsett om lov kan beviljas eller inte, är nämnden skyldig att ta ut den byggsanktionsavgift som lagen föreskriver. I detta fall blir avgiften 22.150:- enligt
Boverkets beräkningsguide.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas: Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man
överklagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
E-postsvar från sökande
Beräkning av byggsanktionsavgift
Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-02-01
2017-01-24
2017-01-16
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-02

_____________________________

§ 49

Dnr. S 2016-701

Sjöstorp ..., bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad
av fritidshus samt att nämnden tillstyrker en skälig nedsättning av taxan för
bygglovsavgiften.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-12-30 och avser tillbyggnad av fritidshus
med 22 m². Fastigheten har en yta av 1375 m². Den är idag bebyggd med ett
fritidshus samt en komplementsbyggnad och ligger inom plan 65.
Motivering av beslutet
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
- byggnadsarean BYA 173 m² mot gällande max 120 m².
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Då nämnden tidigare beviljat bygglov för avvikelsen kan den anses som liten
enligt 9 kap 31 b-d §§ plan- och bygglagen (PBL).
Nämnden anser även att en nedsättning av bygglovsavgiften är skälig i detta fall.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande från sökande
Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-02-02
2017-02-02
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30

_____________________________

§ 50

Dnr. S 2016-652

Böda-Torp..., bygglov för utvändig ändring av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden besöker platsen vid nästa besiktningsresa i mars.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-21 och avser nybyggnad av gäststuga
om 41 m², tillbyggnad av fritidshus 6 m² samt inbyggnad av befintligt uterum.
Fastigheten har en yta av 1321 m². Den är idag bebyggd med ett fritidshus och
ligger inom plan 90.
Berörda grannar har hörts och yttranden har inkommit från ägarna till Böda-Torp
aaa samt från Böda-Torp bbb.
Böda-Torp bbb har framfört följande: Gäststugans utformning med loft bryter mot
områdets stugkaraktär. Det inbyggda uterummets dörr ska vara placerad mot öster istället för mot gatan i söder.
Böda-Torp aaa har framfört följande: Avsteg ska inte göras när det gäller större
byggnadsyta och högre hus än vad planen tillåter, för det förstör fritidshusområdets karaktär.
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Sökande har bemött grannarnas synpunkter med följande svar som inkom 201701-23:
- Planbestämmelserna är föråldrade.
- Andra tomter inom området är bebyggda med fler byggnader än 1 st samt med
större byggnadsyta än 100 m².
- Tillbyggnaden är lägre än huvudbyggnaden och loftet har en invändig höjd
under 1,9 m. Utrymmena behövs eftersom de har tänkt att bosätta sig permanent
på fastigheten samt att de väntar tillökning i familjen.
Förslag till beslut har kommunicerats med sökande och yttrande har inkommit
2017-02-03 där sökande framför följande:
* Enligt mig är det föråldrade bygg/planbestämmelse.
* Flera kringliggande tomter har fler en 2 st boendebyggnader och/eller större
BYA än 100m².
*Tillbyggnaden är lägre än huvudbyggnaden och loftet är under 1900 mm på
högsta punkt.
*Närmsta granne söderut på Böda-Torp xxx har inga problem med stugan så
länge det inte byggs en stuga/garage som skymmer solen vid parkeringen.
Närmsta grannen norrut på Böda-Torp ccc har inte yttrat sig om byggnationen.
*Stugan kommer vara dold av huvudbyggnad, enbuskarna och eken, därav
inte störa områdets stugkaraktär.
*Inbyggnad av befintlig terrass har en altandörr västerut mot vägen men byts ut
mot ytterdörr för säkerhetens skull.
*Då jag ska bo på adressen permanent och fått tillökning i familjen behövs dom
extra utrymmena.
Efter dagens redogörelse anser nämnden att ett platsbesök bör göras innan man
fattar beslut i ärendet.
_____________________________

§ 51

Dnr. S 2014-562

Björnen xxx, bristande underhåll, skötsel och tillsyn av bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger ccc såsom ägare till fastigheten Björnen
xxx, att underhålla byggnaderna senast två månader från att beslutet har vunnit
laga kraft, genom att:
- måla byggnaderna utvändigt inkl. ev utbyte av rötskadat trä,
- byta / åtgärda fönster,
- omläggning av yttertak inkl. underlagstäckning.
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Samhällsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med vite om femtiotusen
(50.000) kronor senast två månader från att beslutet har vunnit laga kraft,
och därefter med tjugofemtusen (25.000) kronor för varje påbörjad månad
som föreläggandet inte har åtgärdats.
Enligt 11 kap 40 § plan- och bygglagen (PBL) skickas beslutet till Inskrivningsmyndigheten i Eksjö för anteckning i fastighetsboken.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Anmälan om ovårdad fastighet inkom 2014-10-31.
Fastigheten är belägen centralt i Borgholm på Hantverkaregatan...
I det kulturhistoriska programmet för Borgholms innerstad är fastigheten klassad
som kulturhistoriskt värdefull.
Arbeten enligt föreläggandet skall ske i samråd med antikvarisk sakkunnig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under årens lopp tagit emot flera klagomål
gällande att fastigheten inte hålls i vårdat skick.
2017-01-09 kan Samhällsbyggnadsnämnden konstatera att inget har utförts för
att åtgärda det bristande underhållet.
2017-01-10 skickades begäran om yttrande / kommunicering med svarsdatum
2017-02-13. Inget svar har inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande
Svar på yttrande
Yttrande från fastighetsägaren
Begäran om yttrande

Ankomstdatum
2017-02-15
2017-01-10
2015-03-19
2015-01-19
2014-11-14

_____________________________
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Dnr. S 2017-008

Osten xx, tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats och plank
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov i 10 år
för 40 parkeringsplatser för personbil klass 2 samt plank, 2 meter högt och 145
meter långt, mot söder och öster.
 Startbesked beviljas.
 Kontrollansvarig krävs ej för detta arbete.
 Tekniskt samråd eller slutsamråd behöver ej genomföras om sökanden/
byggherren inte särskilt begär det.
 Arbetsplatsbesök anses ej nödvändigt för detta projekt.
Som kontrollplan gäller att efter avslutat arbete skall byggherren intyga att arbetet
utförts i enlighet med beviljat bygglov. Kontrollplanen utgörs i detta fall av den
bifogade blanketten "Begäran om slutbesked". Därefter utfärdas ett slutbesked
och anläggningarna får tas i bruk.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2017-01-12 och kompletterades 2017-02-06,
och avser tidsbegränsat bygglov i 10 år för 40 parkeringsplatser för personbil
klass 2 samt plank 2 meter högt och 145 meter långt, mot söder och öster.
Motivering av beslutet
Huvudregeln är att en åtgärd i första hand ska prövas för ett permanent lov.
Tidsbegränsade bygglov ska inte användas för att föregå en planändring när ett
långsiktligt behov finns för åtgärden.
Om åtgärden syftar till att endast pröva om platsen överhuvudtaget är lämplig
som parkeringsplats kan nog åtgärden bedömas uppfylla kraven enligt 9 kap
33 § plan- och bygglagen (PBL).
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med PBL 10 kap 5 §, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter
eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även
ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
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Efter avslutat arbete ska byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet med
beviljat bygglov och enligt gällande kontrollplan. Detta sker genom att den ifyllda
kontrollplanen insänds till Samhällsbyggnadsnämnden. Därefter utfärdas ett slutbesked och anläggningarna får tas i bruk.
Bygglovet ska påbörjas inom 2 år och avslutas inom 5 år från dagen för laga kraft
beslut.
Sökanden rekommenderas att förse stora glasytor med markeringar för att
undvika att fåglar flyger in i dem.
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på egen risk.
Beslutet vinner laga kraft först 3 veckor efter att berörda sakägare har tagit del av
beslutet och 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Sektionsritning
Planritning
Situationsplan
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-02-09
2017-02-06
2017-02-06
2017-01-12
2017-01-12

_____________________________

§ 53

Dnr. S 2016-224

Halltorp xxx, angående meddelat bygglov på fastigheten Halltorp xxx,
Golfbyvägen nr ...
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-04-28 beviljat bygglov för en mindre
tillbyggnad av ett förråd på fastigheten Halltorp xxx. Fastigheten ägs av en
bostadsrättsförening och lovet söktes av bostadsrättshavaren. Lovet beviljades
utan att fastighetsägaren hördes.
Historiskt har inte föreningen hörts vid lov i området i de fall ansökan har överensstämt med de riktlinjer som funnits och varit godkända av föreningen. Riktlinjerna har utgjorts av exempelritningar. I det aktuella fallet var ansökan baserad
på dessa ritningar, men modifierade på ett sätt som gör att föreningen inte vill
godkänna utformningen. Då förvaltningen, baserat på ritningen, utgått ifrån att
utförandet var det av föreningen godkända, sågs vid handläggningen ingen
anledning att höra föreningen när ärendet handlades.
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Juridiskt har förvaltningen handlagt ärendet på ett riktigt sätt, men däremot har
vi brustit i våra egna rutiner genom att inte stämma av utformningen med de riktlinjer som funnits. Vid senare efterforskning har dessa riktlinjer inte stått att finna
på förvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det inte fungerat som det borde, och
i fortsättningen ska ansökningar om bygglov på fastigheterna Halltorp aaa, bbb
och xxx skickas på remiss till föreningen för yttrande.
_____________________________

§ 54

Dnr. BN 2011-0007

Korallen ..., åtgärder utförda utan lov
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga fastighetens ägare xxx
att senast 10 veckor efter laga kraft vunnet beslut ha tagit bort skärmtak och
det utan lov uppförda inglasade uterummet.
Beslutet överklagades och miljööverdomstolen beslutade i dom meddelad
2016-04-04, mål nr. P 6490-15, att avslå överklagandet.
Detta innebär att åtgärden skulle vara utförd senast 2016-06-13.
Vid besök på platsen 2017-02-10 kunde förvaltningen konstatera att skärmtaket
och uterummet stod kvar, och skäl för att döma ut vitet finns.
Vid dagens möte informerar ordföranden om att fastighetsägaren meddelat att
man avser att ta bort de utförda åtgärderna inom en månad.
Ärendet utgår därför från dagens ärendelista och återupptas vid nästa nämnd
den 30 mars. Är inte skärmtaket och det inglasade uterummet då borttagit kommer nämnden besluta om utdömande av vite.
Kopia av denna § 54 skickas till fastighetsägaren för kännedom.
_____________________________

§ 55

Rättsinstans:
Svea Hovrätt
Rotel 0602
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 STOCKHOLM
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Svar skickas endast via e-post till:
svea.avd6@dom.se
Mål nr P 9703-16, 060202
Dnr. S 2015-000109
Äpplerum xxx, yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande
överklagande av förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus
på fastigheten Äpplerum xxx i Borgholms kommun
Beslut /Yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som svar till Mark- och miljööverdomstolen att man vidhåller tidigare beslut då inkommet yttrande inte föranleder
någon ändring av nämndens tidigare ställningstagande.
___________________________________________
I skrivelse 2017-02-16 från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen ges
Samhällsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över inkommen skrivelse.
Yttrandet ska vara Mark- och miljööverdomstolen tillhanda senast 2017-03-02.
_____________________________

§ 56

Dnr. 2016-1366

Persnäsläge xxx. föreläggande om att vidta åtgärder inom strandskyddat
område
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger ägaren till sjöbodar på Persnäsläge xxx,
att vid vite av femtiotusen (50 000) kronor riva och ta bort från strandskyddat område enligt situationsplan, bilaga 1:

Justerandes sign



byggnad nr 5 med all inredning (toalett, handfat m.m.)



från byggnad nr 2, fast köksinredning som spis, bänkar och skåp



från byggnad nr 2, sovloft



på byggnad nr 2, TV- antenn



utanför byggnaderna 2 och 3, altandäck



blomkrukor och latrintunnor



grind och hänglås in till sjöbodar nr 2 och 3.
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Åtgärderna ska vara utförda senast den 1 juli 2017. Därefter sker ett återbesök
av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämnden erinrar om att sjöbodarna inte får användas som bostad.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ett klagomål gällande ändrad användning av sjöbod till bostad på Persnäsläge
xxx inkom till förvaltningen 2016-12-21. Klagande uppgav att tre arrendesjöbodar
på kommunal mark låg ute till försäljning.
På platsen råder strandskydd 300 m. Byggnaderna ligger på Persnäsläge xxx i
direkt anslutning till Natura 2000-området Södviken, SE0330084, som utgör ett
särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet. Förutom riksintresse enligt 4 kap
2-3 §§ så ligger sjöbodarna inom riksintresse för friluftslivet och naturmiljön
(Norra Ölands kuster och Östra Ölands strandängar). Platsen ingår även i
länets naturvårdsplan, klass 1, och är bedömd som högsta naturvärde.
Ändring av en byggnads användningssätt och uppförande av ny byggnad kräver
bygglov samt dispens från strandskyddet. Enligt våra noteringar finns inget beslut
om bygglov för ändrad användning eller strandskyddsdispens för utförda åtgärder.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut, punkt 2 är att överdelen/taket på byggnad 2,
som inkluderar sovloft ska tas bort.
Arne Sjögren (KD) yrkar att själva takutformningen kan vara kvar, men att all
inredning som kan användas permanent för bostad ska tas bort, i enlighet med
förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner nämnden
besluta bifalla Arne Sjögrens yrkande.
Omröstning begäres
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som biträder förvaltningens förslag röstar JA.
Den som biträder Arne Sjögrens yrkande röstar NEJ.
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Omröstningen utfaller enligt följande:
JA
Sune Axelsson
Iréne Persson (S)
Lennart Bohlin (FÖL)
Mikael Almqvist (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Torbjörn Nilsson (M)
Arne Sjögren (KD)
Mats Karlsson (C)
Börje Andersson (C)

NEJ
*
*
*
*

*
*
*
*
3

*
6

Med rösterna 3 JA och 6 NEJ finner ordföranden nämnden besluta bifalla Arne
Sjögrens yrkande att takutformningen/överdelen på byggnad nr 2 kan vara kvar.
Motivering av beslutet
En ändrad användning som innebär att en sjöbod får intryck av att vara ett fritidshus har en avhållande effekt på allmänheten som vistas i området. Persnäsläge
xxx ligger inom en värdefull naturmiljö och gränsar direkt till Natura 2000-området
Södviken som utgör ett särskilt skyddsområde för fågeldirektivet. Inom aktuell
plats råder utvidgat strandskydd om 300 m. Inom ett sådant område är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra byggnader eller andra anläggningar eller
utföra anordningar så att de avhåller allmänheten från att vistas i ett område som
tidigare var tillgängligt. Sammantaget innebär aktuella byggnaders storlek och
användning (nr 2 och nr 5), samt platsens karaktär en helt annan omgivningspåverkan för allmänheten än vad den ursprungliga enkla sjöboden enligt arrendeavtalet skulle gjort (bilaga 3, foto nr 1). Nämnden bedömer att det inte finns några
särskilda skäl att lämna dispens för utförda åtgärder.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Situationsplan
Bilaga 2: Översiktskarta
Bilaga 3: Arrendeavtal
Bilaga 4: Länsstyrelsens beslut om dispens för sjöbod, 1986-02-26,
Dnr. 11.124-3162-85.
Bilaga 5: Fotodokumentation
Bilaga 6: Skrivelse från aaa
Bilaga 7: Försäljningsdokumentation, mäklaren
Bilaga 8: Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Lagstöd
Åtalsanmälan, 26 kap 2 § miljöbalken (MB)
Beslut om föreläggande, 29 kap 9 § MB
Strandskydd, 7 kap 15 §, 18 c § MB
Riksintressen friluftsliv och naturmiljön, 3 kap 6 § MB
Riksintresse obruten kust och rörligt friluftsliv, 4 kap § § 2-3 MB
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Upplysningar
Åtgärderna åtalsanmäldes 2017-01-04.
Avgift
11 988 kr, faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas
Beslutet skickas med mottagningsbevis till aaa med besvärshänvisning.
Kopia på beslutet skickas till
Borgholm Energi AB, Badhusgatan 4, 387 32 BORGHOLM för kännedom.
_____________________________

§ 57

Dnr. 2017-127

Binnerbäck xxx, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Binnerbäck xxx ska
tas med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Binnerbäck xxx är belägen utanför detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden beviljade 2012-02-29 förhandsbesked för uppförande
av fritidshus på den aktuella tomten. Förhandsbeskedet överklagades vidare
till länsstyrelsen som 2013-01-09 avslog överklagandet. Fastigheten styckades
2013-09-17.
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus och förråd 2017-01-18. Berörda grannar har fram till 2017-02-24 att
inkomma med yttrande. I övrigt så kvarstår endast en redovisning av hur vatten
och avlopp ska lösas på fastigheten.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera nytillkomna
fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter som nyligen
bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är först när
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behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2017-000024
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

§ 58

Dnr. 2017-125

Lindby Tall xxx, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Lindby Tall xxx ska tas
med i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Fastigheten Lindby-Tall xxx styckades år 1950. Fastigheten är belägen utanför
detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 2013-01-11. En ansökan om bygglov
för nybyggnad av fritidshus inkom till förvaltningen 2016-12-22, berörda sakägare
har hörts i ärendet och Borgholm Energi har påpekat att det finns ledningsrätt
som måste respekteras och att de inte kommer att ansluta fastigheten i dagsläget
då fastigheten inte är belägen inom verksamhetsområde. Förutom att vatten- och
avlopp ännu inte har lösts så är ärendet klart för beslut om bygglov.
Lindby Tall xxx ligger inom primär zon i vattenskyddsområdet Lindby-Solberga.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera nytillkomna
fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter som nyligen
bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är först när
behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2016-000693
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
Motivering av beslutet
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
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Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

§ 59

Dnr. 2017-126

Rälla xxx, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster
i Borgholms kommun för fastigheten
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Rälla xxx ska tas med
i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Rälla xxx ligger inom byggnadsplan nr 46 och är avsedd för
bostadsändamål. Bygglov beviljades 2017-02-07 för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten.
Fastigheter som angränsar till, eller ligger i direkt närhet till ett verksamhetsområde (VO), ska ses som en del av detta sammanhang och därför ingå i
verksamhetsområdet. Justering av VO ska ske kontinuerligt för att inkludera
nytillkomna fastigheter som oftast utgörs av nya avstyckningar eller fastigheter
som nyligen bebyggts eller erhållit bygglov.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är först när
behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang)
som fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Bygglovsärende S 2016-000693 med givet bygglov 2017-02-07.
Kartbild över fastigheten
Lagstöd
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
Kommunfullmäktiges delegation till Samhällsbyggnadsnämnden § 174 2016-1017, för kompletteringar av nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp som har behov av vattentjänster.
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Motivering av beslutet
Fastigheten Rälla xxx ligger inom byggnadsplan nr 46 och är avsedd för
bostadsändamål. Bygglov beviljades 2017-02-07 för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten.
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde
finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

§ 60
Information från förvaltningen
Personal. Tre nya medarbetare har nu börjat på förvaltningen, Magnus Karlsson
miljöstrateg, Antonios Kantidenos kartingenjör och Mikael Suni livsmedelsinspektör. Nyrekryteringarna på miljösidan börjar därmed bli klara, vad som behövs är
en miljöinspektör då en av medarbetarna är långtidssjukskriven.
_____________________________

§ 61
Anteckningar till protokollet, diskussion
Då ett ärende av olika skäl utgår från ärendelistan till nämnden bör det i protokollet stå orsak till detta, ex-vis på förra nämnden 2017-01-26 utgick Klinta xxx då
sökanden återkallat sin ansökan. En kort anteckning med anledning om varför ett
ärende utgår kommer i framtiden att finnas med i protokollen.
_____________________________
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§ 62
Nybildad arbetsgrupp gällande handläggning av bygglovsärenden m.m.
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den nybildade arbetsgruppen ska bestå
av nämndens arbetsutskott (AU): Lennart Bohlin, Sune Axelsson och Torbjörn
Nilsson, samt därutöver adjungerar AU annan ledamot från nämnden lite beroende på dagordningen. Från förvaltningen ingår Magnus Juhlin, plan- och byggchef samt byggnadsinspektörerna Ulf Grandin och Eva Nahlman i gruppen.
Första mötet planeras till torsdag 16 mars kl 13.00 (efter AU på f.m.) och från
nämnden deltar även Claes Horn af Rantzien denna gång.
___________________________________________
En arbetsgrupp bildas för att diskutera olika spörsmål kring handläggning av
bygglovsärenden och plan- och bygglagen samt se över och ta fram riktlinjer
för detta.
_____________________________
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