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§ 63
Godkännande av dagordning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreliggande dagordning med
nedanstående tillägg.
___________________________________________
Ordföranden meddelar följande tillägg till dagordningen: Solberga..., bygglov
för nybyggnad av fritidshus samt information om ev cirkulationsplats i Rälla.
_____________________________

§ 64
Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Torbjörn Nilsson och
som ersättare Jenny Sunnman.
_____________________________

§ 65

Dnr. 2017-039

Val av två ledamöter till nästa besiktningsresa
Tisdag 18 april är nästa planerade besiktningsresa och tillsammans med
ordföranden väljs Arne Sjögren och Mats Karlsson.
_____________________________

§ 66
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

3 (30)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

§ 67
Meddelanden, information
Redovisning och genomgång av inkomna meddelanden
_____________________________

§ 68

Dnr. 2017-030

Budgetuppföljning februari 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till
handlingarna.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden visar efter februari månad en budgetavvikelse om
-649 tkr. Uppföljningen innehåller periodiserade kostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-22
Uppföljning för samhällsbyggnadsnämnden 2017 – januari till februari
Ärendet
Budgetavvikelsen för perioden förklaras av lägre intäkter än budgeterat om 1 310
tkr. Intäktsavvikelsen härleds främst av låga intäkter inom bygg, plan, miljö- och
hälsoskydd. Lägre personalkostnader och driftskostnader för perioden gör att den
totala budgetavvikelsen jämnas ut. Främst vakanser inom personal ger upphov
till 408 tkr lägre personalkostnader än budget. Budgetavvikelsen inom drift för
perioden är 254 tkr vilket främst förklaras av låga driftkostnader inom planverksamheten.
Bostadsanpassningen uppvisar för perioden en budgetavvikelse om 111 tkr.
Budgetavvikelsen förklaras av lägre kostnader än budgeterat för verksamheten
under perioden.
_____________________________
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Dnr. 2017-030

Budget - äskande om medel
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden äskar 500 tkr av investeringsbudgeten för 2018
till utrustning för att kunna göra inmätningar som godtas av Lantmäteriet.
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetens för att mäta in objekt, t.ex. nya
byggnader, ledningar och vägar, och rapportera in detta till Lantmäteriet. Denna
tjänst har hittills köpts av Metria. Att göra jobbet själva är lönsamt rent ekonomiskt. Utrustningen möjliggör även uppdragsmätningar i tillämpliga fall, vilket blir
en ren intäkt.
Utrusning kommer att hyras, men det blir långsiktigt väsentligt billigare att köpa
egen utrustning.
Under punkten diskuterades även behovet av en ytterligare strateg-tjänst på förvaltningen. Det bedöms som om det finns ett långsiktigt behov av kompetens
främst i vattenfrågor. Kompetensen finns på förvaltningen, men berörda tjänstemän arbetar med externfinansierade projekt, och måste redovisa sin arbetstid i
dessa. Möjligheten att använda deras kompetens för ”skattefinansierade” ändamål är därför begränsad. Rådande vattensituation gör att behovet är stort, och
såväl kommunledningen som politiker behöver regelmässigt stöd i vattenfrågor.
_____________________________

§ 70

Dnr. 2017-028

Planprioritering 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av aktuell planprioritering.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Nyinkommet planbesked i Byxelkrok, Böda Torp...
Föp för både Djupvik och Borgholm/Köpingsvik förväntas ha beslut om granskning under andra kvartalet.
Uppstart av planarbete för Löttorp... m.fl. pågår och ett inledande möte med
länsstyrelsen är bokat för att klargöra förutsättningarna kring vattenskyddsområdet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-27
Planprioritering mars 2017
_____________________________

§ 71

Sökande:
Kommunstyrelsen
Borgholms kommun

Dnr. S 2014-0044
Stora Rör... m.fl. ”Östra Stora Rör”, detaljplan - samrådsskede
Beslut:
Efter justering av nockhöjden från 8,5 till 9 m godkänner Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen med tillhörande handlingar för samråd.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Stora Rör har ett strategiskt läge i kommunen med goda möjligheter till bebyggelseutveckling. Detaljplaneläggningen är en del i arbetet med att genomföra
föreslagna förändringar enligt fördjupningen av översiktsplanen för Ekerum,
Rälla och Stora Rör.
Planområdet är en del i den sydöstra delen av Rällaskogen. I planarbetet har
ett flertal utredningar tagits fram som visar på att området kan vara lämpligt att
bebyggas om ett par områden med högre naturvärden bevaras som naturmark
Syftet med planläggningen är främst att skapa nya bostadstomter och på så sätt
bidra till inflyttning samt ökat underlag för service och handel i Rälla och Stora
Rör.
Motivering av beslutet
Ny detaljplan behöver upprättas för att möjliggöra en bostadsutveckling av
Stora Rör.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samråd
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Naturvärdesinventering
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Geologiska förutsättningar
Miljökonsekvensbeskrivning
_____________________________

§ 72

Samhällsbyggnadsnämnden
Borgholms kommun

Dnr. S 2015-0556
Kyrketorp... m.fl. ”Bödagårdens Camping”, Detaljplan - granskningsskede
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att skicka ut
planförslaget för granskning då handlingarna färdigställts enligt redovisade
revideringar och med dagens justeringar.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Bödagårdens camping har under ett antal år expanderat och förvärvat ett antal
fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är
planlagda för andra ändamål än camping, bland annat för samlingslokaler,
bostäder och natur. För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen ändras så att markavändningen anges till camping och friluftsområde samt att byggrätterna inom området regleras på ett lämpligt sätt.
I stort sett hela området planläggs för campingändamål. För två bostadsfastigheter ges möjlighet till både bostad och camping. Då dessa fastigheter ligger
inklämda invid campingen gör detta att det finns en möjlighet för campingen
att expandera där i framtiden, om man skulle förvärva dessa fastigheter. Det
är dock inte så att planbestämmelsen ger förköpsrätt eller liknande företräde
till fastigheterna, utan det bygger i så fall på en överenskommelse med nuvarande ägare på helt frivillig basis.
I den östra delen av planområdet begränsas möjligheterna till bebyggelse med
anledning av de framtida översvämningsrisker som kan komma med ett förändrat
klimat. Även Kärret ingår i detta område. Endast komplementbyggnader och servicebyggnader för campingen kan bli aktuella i detta område. I övrigt reglerar
planen inte campingens disposition i detalj, det är bättre att planen är flexibel
så att ni har handlingsutrymme att disponera området som ni finner bäst för
verksamheten.
Under samrådet inkom bland annat synpunkter från Länsstyrelsen på hur planen
hanterar byggrätter och stigande havsnivåer. Dessa synpunkter har dock inte lett
till ändringar i planen.
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Beslutsunderlag
Planbeskrivning och genomförandebeskrivning
Plankarta
_____________________________

§ 73

Dnr. S 2017-0122

Långöre..., förhandsbesked för tomtplats
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, efter omröstning, att pröva en reviderad
ansökan med en tomtplats förutsatt att VA-frågan går att lösa.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till nämnden 2017-03-02.
En exakt likadan ansökan har behandlats av nämnden.
Resultatet var att ansökan avslogs 2012-04-29 § 72.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan 2013-02-26.
Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD),
i dom meddelad 2013-06-03 avslogs ansökan även av MMD.
Besiktningsgruppen besökte platsen 2017-03-20 och avstyrker då ansökan om
lokalisering av tre nya tomtplatser i öppet landskap utan kontakt med omgivande
bebyggelse.
Förvaltningens förslag till beslut är att ansökan ska avslås med hänvisning till
tidigare prövning.
Sökanden har därefter 2017-03-29 muntligt ändrat sin ansökan till att gälla enbart
en tomtplats. Därmed avviker ansökan från tidigare prövning.
Yrkanden
Torbjörn Nilsson (M) yrkar, med bifall från Claes Horn af Rantzien (MP), avslag
till ansökan.
Sune Axelsson (S) ställer sig positiv till en tomtplats och yrkar att ansökan kan
prövas om VA-frågan etc går att lösa.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner nämnden
besluta bifalla Sune Axelssons yrkande.
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Omröstning begäres
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som biträder Torbjörn Nilssons yrkande röstar JA.
Den som biträder Sune Axelssons yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller enligt följande:
JA
Sune Axelsson
Iréne Persson (S)
Lennart Bohlin (FÖL)
Claes Horn af Rantzien (MP)
Torbjörn Nilsson (M)
Arne Sjögren (KD)
Mats Karlsson (C)
Jenny Sunnman (C)
Stefan Bergman (FÖL)

NEJ
*
*
*

*
*
*
*
*
4

*
5

Med rösterna 4 JA och 5 NEJ finner ordföranden nämnden besluta bifalla Sune
Axelssons yrkande om att pröva den ändrade ansökan avseende förhandhandsbesked för en tomtplats förutsatt att VA-frågan går att lösa.
Beslutsunderlag
Ansökan
Karta

Ankomstdatum
2017-03-02
2017-03-29

Torbjörn Nilsson (M) och Claes Horn af Rantzien (MP) reserverar sig mot
beslutet.
_____________________________

§ 74

Dnr. S 2016-0658

Binnerbäck..., förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av ett bostadshus.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan, som inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-11-22, avser
lokalisering av tomtplats för bostadsändamål.
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Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
Sökande har 2012-09-26 sökt och fått avslag på samma placering.
Samhällsbyggnadsnämnden ansåg då att krav på detaljplaneläggning kunde
ställas.
Nu hävdar sökande att det har skett väsentliga förändringar som skulle göra
tomtplatsen lämplig för bostadsbebyggelse utan krav på detaljplan.
Förvaltningen är tveksam till att förändringarna är så stora att tidigare detaljplanekrav kan slopas.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2017-03-20 och anser att platsen bör
vara lämplig för bostadsbebyggelse.
Berörda grannar har hörts och erinringar har inkommit från ägarna till fastigheten
Dödevi xxx som framfört följande:
Under förutsättning att ansökan inte påverkar deras möjligheter att med servitutsrätt utnyttja den väg som löper i norra kanten av Binnerbäck... för till- och frånfart
från deras fastighet Dödevi xxx, har de inget att invända mot ansökan.
Sökande har beretts tillfälle att yttra sig, men inget yttrande har inkommit.
Lagstöd
Mark- och vattenområden ska enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL)
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken (MB) tillämpas.
Enligt den av Borgholms kommun antagna översiktsplanen gäller vid lokalisering
av ny bebyggelse där lämpligheten tidigare inte är prövad genom detaljplan eller
förhandsbesked att åtgärden skall uppfylla bestämmelserna i PBL 2 kap. Den får
inte heller strida mot MB:s 3:e och 4:e kapitel.
Motivering av beslutet
Nämnden bedömer att åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (PBL).
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § PBL förklarar nämnden att den sökta
åtgärden kan tillåtas på platsen.
Upplysningar
Vid prövning av ansökan om bygglov skall kraven enligt 8 kap PBL vara
uppfyllda. Detta innebär bl.a. att byggnader skall vara lämpligt placerade på
tomten samt ha en för platsen lämpligt form och färg.
Berörda grannar skall även vid ansökan om bygglov ges möjlighet till yttrande
innan bygglov beviljas.
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Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs
inom två år från dagen för beslutet. Görs inte bygglovsansökan inom denna tid
upphör förhandsbeskedet att gälla.
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2017-03-29
2016-11-22
2016-11-22

_____________________________

§ 75

Dnr. S 2016-0652

Böda-Torp..., bygglov för utvändig ändring av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus och
inbyggnad av uterum enligt ansökan.


Startbesked godkänns.



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 byggnaden får tas i bruk.



Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas byggnaden i bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av
gäststuga.
___________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-21 och avser nybyggnad av gäststuga
om 41 m², tillbyggnad av fritidshus med 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 aaa 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 bbb har framfört följande:
Avsteg ska inte göras när det gäller större byggnadsyta och högre hus än vad
planen tillåter, för det förstör fritidshusområdets karaktär.
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 yyy har inte yttrat sig om byggnationen.
*Stugan kommer vara dold av huvudbyggnad, enbuskarna och eken, där av inte
störa områdets stugkaraktären.
*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.
Ärendet behandlades vid nämndens sammanträde 2017-02-23 § 50, och man
beslutade att genomföra ett platsbesök vid nämndens besiktningsresa i mars
innan beslut fattas i ärendet.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2017-03-20 och tillstyrker inglasning av
uteplats under tak i övrigt bör behovet lösas med Attefallsåtgärder. Lovansökan
i sin nuvarande form avstyrks.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

12 (30)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

Lagstöd
31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 plan- och bygglagen (PBL)
får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900).
Motivering av beslutet
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
- antal byggnader på tomt med 2 mot gällande 1.
- byggnadsarean BYA 150 m² mot gällande max 100 m².
Dessa 2 avvikelser utgör inte en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b-d
§§ PBL. Åtgärden kan därmed inte bedömas som liten och strider därför mot 9
kap 31b § p 1 PBL.
Inbyggnad av uterum tillför ingen byggnadsyta och kan därför beviljas.
Tillbyggnad av fritidshus med 6 m² innebär att den totala byggnadsytan blir 109
m² mot gällande 100 m². Denna åtgärd anses vara en liten avvikelse och uppfylller därmed kraven enligt 9 kap 31 b § PBL.
Nybyggnad av gäststuga 41 m² innebär att det totalt sett att avvikelserna beträffande byggandsyta och antal byggnader, ej kan betraktas som en liten avvikelse.
Ansökan ska därför avslås i den delen.
Behov att ytterligare byggnad kan lösas inom de åtgärder som får göras utan
bygglov, de s.k. ”Attefallsreglerna” som gör det möjligt att uppföra en gäststuga
på maximalt 25 m².
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, 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.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för laga kraft beslut.
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.
Avgift: Faktura skickas senare.
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Hur beslutet överklagas
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande från sökande
Begäran om yttrande
Situationsplan
Sektionsritning
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-02-15
2017-02-03
2017-01-31
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21

_____________________________

§ 76

Dnr. S 2016-0649

Lofta..., bygglov för tillbyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av
fritidshus med 68 m².

1. Kurt Grennborg godtas som kontrollansvarig.
2. En kontrollplan behövs. Förslag till kontrollplan ska upprättas av kontrollansvarig och överlämnas i samband med det tekniska samrådet.
3. Tekniskt samråd ska genomföras innan arbetena får påbörjas. Beslutet utgör
kallelse till samråd. Byggherren ska kontakta byggnadsinspektören för överenskommelse om tid och plats. Efter utfört tekniskt samråd lämnas startbesked, därefter får åtgärden påbörjas.

Observera att byggnadsarbeten inte får påbörjas innan startbesked har beviljats,
om detta sker kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-21 och avser tillbyggnad av fritidshus
med 68 m².
Fastigheten ligger inom plan 58.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
 tillbyggnaden placeras till större delen på mark som inte får bebyggas
 byggnadshöjden är 3,6 meter mot gällande max 3;2 meter
 byggnadsarean är 133 m² mot gällande max 120 m²
 byggnaden har på del av byggnad två våningar mot gällande max en våning.
Sedan tidigare är del av fritidshus och carport placerade på mark som ej får
bebyggas.
Berörda grannar har hörts och inga negativa yttranden har inkommit.
Förvaltningens förslag är att ansökan ska avslås.
Begäran om yttrande har skickats till sökande, 2017-03-17 inkom yttrande där
det framförs att liknande avvikelser redan har beviljats av nämnden. Sökande
var även villig till viss kompromiss då sidofönster i ”takkupan” kan slopas samt
även balkongen.
Lagstöd
Enligt 9 kap § 31 b plan- och bygglagen (PBL) får trots 30 § första stycket 2, 31 §
1 och 31 a § 2 bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Yrkanden
Claes Horn af Rantzien (MP) biträder förvaltningens förslag och yrkar om avslag
på ansökan.
Arne Sjögren (KD) yrkar bifall till ansökan med hänvisning till att liknande avvikelser redan har beviljats av nämnden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner nämnden
besluta bifalla Arne Sjögrens yrkande att bevilja bygglov enligt ansökan.
Motivering av beslutet
De förslag till kompromisser som yttrandet innehåller anses inte nödvändiga utan
med hänvisning till att liknande avvikelser har godtagits i området bör lov kunna
beviljas enligt förstahandsyrkandet.
Vid en samlad bedömning utgör avvikelserna en sådan liten avvikelse som avses
i 9 kap 31b-d §§ PBL.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, 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.
Justerandes sign
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Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för laga kraft beslut.
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker det på egen risk.
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Situationsplan
Sektionsritning
Planritning
Nybyggnadskarta
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21
2016-11-21

_____________________________

§ 77

Dnr. S 2017-0034

Palmelund..., bygglov för nybyggnad av transformatorstation
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
transformatorstation om 6 m².
 Startbesked godkänns.
 Kontrollansvarig krävs ej för detta arbete
 Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd behöver ej genomföras
om sökanden/byggherren inte särskilt begär det.
 Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser bygglov för uppförande av transformatorstation om 6 m². På motsatta sidan Sjöstrands väg, på en bostadstomt, står idag en transformatorstation
som sökanden avser att riva. Den nu ansökta anläggningen avser att ersätta den
befintliga.

Justerandes sign
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Den ansökta åtgärden strider mot gällande detaljplan.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttras sig, inga negativa yttranden har
inkommit.
Förvaltningens förslag till beslut har inte kommunicerats med sökanden.
Lagstöd
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket
andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket,
8 och 9 §§ samt 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1.
Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens
syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Motivering av beslutet
Fastigheten ligger inom detaljplan 17.
Ansökan strider mot gällande detaljplan avseende:


placering på mark som är avsedd för bostadsändamål,



placering på mark som ej får bebyggas (punktprickad mark).

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer avvikelsen som en liten avvikelse, åtgärden uppfyller därmed kraven för bygglov enligt 9 kap 31 b PBL.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, har byggherren
ansvar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna i PBL och enligt föreskrifter
Justerandes sign
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eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Sökanden/byggherren är även
ansvarig att annan lagstiftning som kan gälla för projektet följs.
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 anläggningen får tas i bruk.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för laga kraft beslut.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Situationsplan
Kontrollplan
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20
2017-01-20

_____________________________

§ 78

Dnr. S 2017-0099

Kolstad..., bygglov för nybyggnad av gäststuga
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
gäststuga om 36 m2.
- Tekniskt samråd och startbesked krävs.
- Rune Karlsson godkänns som kontrollansvarig.
- Arbetsplatsbesök ska genomföras.
- Förslag till kontrollplan ska insändas senast till det tekniska samrådet.
- Byggnaden får ej tas i bruk innan slutbesked lämnats. Tas byggnaden i bruk
utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2017-02-16 och avser nybyggnad av gäststuga
om 36 m².
Fastigheten har en yta av 856 m², den är idag bebyggd med ett fritidshus om
110 m², och ligger inom plan 102.
Justerandes sign
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Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
- Placering på mark som ej får bebyggas. (prickmark)
- Avstånd till tomtgräns 1,8 m mot gällande 4,5 m,
- Byggnadsarean BYA 146m² mot gällande max 100 m².
Berörda grannar har hörts och inga yttranden har inkommit.
Förvaltningen har kommunicerat avslag med sökande 2017-03-14.
Sökande har 2017-03-15 svarat att han vidhåller ansökan.
Sökande framför följande:
Vi besökte ert samhällsbyggnadskontor i höstas med ett förslag på bygglov för
att därigenom få veta om det överhuvudtaget var någon mening att lämna in
bygglovet som gäller detta ärende.
Informationen som vi fick var att detaljplanen för området är på gång att förnyas
eftersom nuvarande planer är gamla. Det ska också göras nya tomter och hus
ska byggas som inte stämmer överens med nuvarande detaljplan, i närheten av
vår tomt. Samtidigt ska även reglerna för hur många kvadratmeter som får bebyggas ändras till 20 % av tomtytan, vilket i vårt fall blir att vi får bygga totalt 170
kvadrat. Vi fick rådet att skicka in vårt bygglov och hoppas på att dessa planer
gör att ni väljer att ta vårt bygglov i beaktande.
Att vår gäststuga enligt vårt bygglov ska byggas endast 1,8-2 meter från tomtgräns bör inte vara något större problem eftersom tomten gränsar till en allmänning och Kolstads förening har godkänt att vi får bygga en gäststuga i anslutning
till deras mark. Under sommartid när träd och buskar är gröna kommer vår gäststuga inte att synas speciellt mycket från allmänning eller vägar.
Grannar som fått chans att yttra sig har inte heller något emot vår placering av
gäststuga. Vi har också pratat med våra grannar innan vi skickade in vårt bygglov
och vi fick bara positiva reaktioner.
Under våra promenader i området har vi sett många gäststugor som är placerade
mindre än 4,5 meter från tomtgräns och där det förmodligen också är prickad
mark.
Besiktningsgruppen har besökt platsen 2017-03-20 och tillstyrker bygglov enligt
ansökan. Byggnaden får ingen omgivningspåverkan och är väl anpassad till platsen.
Lagstöd
Enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL) får bygglov ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska
kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
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Motivering av beslutet
Nämnden bedömer åtgärden utgör en liten avvikelse och uppfyller därmed kraven enligt 9 kap 31 b § PBL.
Upplysningar
Sökanden informeras om, att i enlighet med 10 kap 5 § PBL, 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.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från dagen för laga kraft.
Om bygglovet utnyttjas innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på egen risk.
Beslutet vinner laga kraft först tre veckor efter att berörda sakägare har tagit del
av beslutet och fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Situationsplan
Karta
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-02-20
2017-02-20
2017-02-20
2017-02-20

_____________________________

§ 79

Dnr. S 2017-0005

Åkaren..., bygglov för tillbyggnad av affärshus
Samhällsbyggnadsnämnden noterar att sökanden är beredd att omarbeta
ansökan och därmed utgår ärendet från dagens sammanträde.
_____________________________
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Dnr. S 2016-0488

Island..., bygglov för ändrad användning av flerbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar meddela sökanden att ansökan inte kan
beviljas i nuvarande skick men att sökanden bör få möjlighet att omarbeta
förslaget.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser bygglov för ändrat användningssätt för del av byggnad, från
affärslokal till bostad.
Tidigare har begärts komplettering av ärendet med planritning som visar användningssätt, fasadritning, uppgift om kontrollansvarig samt förslag till kontrollplan.
2016-10-03 inkom en skiss visande rummens användningssätt med förslag på
möblering, en inte aktuell fasadritning samt del av sektionsritning.
Den aktuella delen av byggnaden har i alla fall sedan mitten av 1980-talet används som affärslokal, den är även uppdelad i två etage med ett par trappsteg
mellan sig.
Av den inlämnade sektionsritningen kan man ana att byggnadens bottenvåning
var i samma plan som de rum som ligger in mot gården (mot söder), sannolikt har
någon ombyggnad skett när byggnaden togs i bruk för affärsändamål och två
dörrar monterades i så gott som gatuplan.
Begäran om yttrande har skickats till sökande som har svarat att:
på grund av den ansträngda bostadssituationen i Borgholm vore det bra att tillskapa fler bostäder
i stadens centrala delar, samt även att det inom ca 2-3 år är aktuellt att bygga om
och renovera byggnaderna på fastigheten därför skulle ett tidsbegränsat bygglov
i 3 år vara önskvärt.
Lagstöd
Enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL) Bygglov ska ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen
(1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar
löpa, och
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4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket
3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller
kraven i första stycket 1.
Enligt 8 kap 1 § ska en byggnad
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan med följande motiering:
- Sökanden har inte visat att denna del av byggnaden är lämplig för bostadsändamål med hänsyn till visad planlösning inkl. nivåskillnad, avsteg från dessa krav
bör inte göras.
- Vad avser frågan om tidsbegränsat lov görs heller ingen annan bedömning än
att tillgänglighets- och lämplighetskraven ska uppfyllas.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte uppfyller kraven för
bygglov enligt 9 kap 30 – 33 §§ PBL.
_____________________________

§ 81

Dnr. BN 2011-0007

Korallen..., åtgärder utförda utan lov
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar fastighetsägaren att allt ska vara borta
innan nästa nämnd 2017-04-27. Är inte allt åtgärdat, skärmtak och inglasat
uterum inklusive stomme/stolpverk bortaget så kommer nämnden att besluta
om utdömande av vitet.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Inför dagens sammanträde kom frågan upp från fastighetsägaren om det räcker
med att ta bort taket och glaspartierna, det återstående d.v.s. stolpar och takbalkar som utgör en pergola önskas behållas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förelägga fastighetens ägare att
senast 10 veckor efter laga kraft vunnet beslut ha tagit bort skärmtak och det
utan lov uppförda inglasade uterummet.
Beslutet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen beslutade i dom meddelad 2016-04-04, mål nr P 6490-15, att avslå överklagandet.
Justerandes sign
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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 nämndens förra sammanträde 2017-02-23 informerade ordföranden om att
fastighetsägaren meddelat att man avser att ta bort de utförda åtgärderna inom
en månad. Ärendet utgick därför från mötets ärendelista och återupptas idag.
_____________________________

§ 82

Dnr. S 2017-0100

Solberga..., bygglov för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för
kommunicering med sökanden.
__________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-02-22 och avser
nybyggnad av gäst/fritidsstuga om 39.2m².
Fastigheten har en yta av 1000m² och är idag bebyggd med ett fritidshus och
ligger inom plan 132.
Berörda grannar har hörts och yttringar har inkommit från ägarna till Solberga
xxx enligt följande:
Gäststugan är placerad på prickmark och närmre tomtgräns än 4,5 meter.
Inga invändningar mot överyta enligt plan (16,4 m²).
Kommunicering har skett med sökande via telefon, som har inkommit med
skrivelse till nämnden 2017-03-27, där sökande önskar få saken prövad av
nämnden.
Vid dagens redogörelse för ärendet framkommer att om sökande inkommer med
ny situationsplan som överensstämmer med grannars synpunkter (avstånd från
tomtgräns = 3 meter), kan den sökta åtgärden anses som en liten avvikelse som
kan ges bygglov på delegation.
_____________________________
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Remissinstans:
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 KALMAR

Dnr. 2015-0528
Lofta xxx och yyy, yttrande över ansökan om tillstånd för stentäkt
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker ansökan om tillstånd för stentäkt.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Lofta Stenhuggeri har till Länsstyrelsen i Kalmar lämnat in en ansökan om
tillstånd för utökad täktverksamhet på rubricerade fastigheter. Verksamhet har
bedrivits på området fram till 2015-12-31 enligt Länsstyrelsens tillståndsbeslut
daterat 2005-12-19 med tillhörande beslutsunderlag.
Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 22 januari 2016 och har därefter kompletterats enligt kompletteringsföreläggande. Ansökningshandlingar inklusive
kompletteringar har nu översänts till Samhällsbyggnadsnämnden. Länsstyrelsen
anhåller om nämndens yttrande enligt remiss daterad 2017-02-17.
Den ansökta åtgärden innebär fortsatt verksamhet inom ett 1,26 ha stort område
inom befintligt täktområde samt en utökning av täktområdet med 0,06 ha.
Tillstånd söks för 15 års verksamhet inklusive efterbehandling.
Sökanden yrkar på att tillstånd ges för att under den sammantagna verksamhetstiden bryta 12 600 ton med ett maximalt uttag om 1 500 ton sten per år. Brytning,
bearbetning och utlastning ska bedrivas vardagar mellan kl 07 och 16. Brytning
sker en gång per år, och det brukar ske före påsk. Krossning på platsen är inte
aktuellt. Avståndet mellan täktbotten och grundvattenytan kommer att överstiga
en meter.
Materialet används som golvmaterial och utsmyckningar i offentliga byggnader
och kyrkor eller för utemiljöer.
Verksamhetsområdet gränsar inte till några känsliga naturmiljöer men omfattas
av riksintressena Obruten kust samt Rörligt friluftsliv. Sökanden menar att
verksamheten inte står i konflikt med dessa intessen, eftersom täkten ligger
avskilt från kusten och inte hindrar framkomligheten. Täkten ligger inom strandskyddat område, varför ansökan om tillstånd även inkluderar anökan om dispens
från strandskyddsbestämmelserna.
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Fastigheterna ligger delvis inom detaljplanerat område, planen utgör dock inget
hinder för att bedriva verksamheten. Närmaste bostadshus ligger ca 50 m norr
om och 300 m söder om täkten. Omkringliggande fastigheter har kommunalt vatten och avlopp.
Samråd har genomförts som tidigt samråde med kommun, länsstyrelse och
markägare och genom utskick till SGU, olika föreningar samt boende i området,
samt annonsering i tidningen. Samrådsförfarande med inkomna yttranden finns
bilagt ansökan.
Motivering av beslutet
Den planerade verksamheten kommer att bedrivas inom ett redan ianspråktaget
område vilket är att föredra framför att öppna nya täkter. Fortsatt drift på den aktuella platsen kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan eller betydande förändring av det visuella intrycket. Ölands västra kust är sedan mycket
lång tid tillbaka starkt påverkad av stenindustri vilket gör täktverksamhet till en del
av områdets kulturhistoria och landskapsbild.
För att minska påverkan för boende i området och för besökande turism, sker
brytningen under våren när antalet fritidsboende i området är lågt.
Utifrån redovisat underlag ställer sig nämnden därför positiv till den planerade
verksamheten och tillstyrker ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-13
Protokoll från tidigt samråd, inkommet 2015-09-30
Beslut enligt 6 kap 4 § miljöbalken, daterat 2015-10-05
Ansökan om tillstånd, daterad 2015-12-30
Föreläggande om komplettering av tillståndsansökan, daterat 2016-12-15
Komplettering av ansökan, inkommen 2017-02-17
Remiss begäran om yttrande, daterad 2017-02-17
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Kalmar län, 391 86 Kalmar.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

25 (30)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-03-30

63-90

§ 84
Kyrketorp xxx, förslag till justering av verksamhetsområde för vattentjänster i Borgholms kommun för fastigheten Kyrketorp xxx
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Kyrketorp xxx ska tas med
i verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och avlopp.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Fastigheten Kyrketorp xxx är belägen utanför detaljplanerat område. Samhällsbyggnadsnämnden har 2010-06-07 beviljat ett positivt förhandsbesked för ansökt
åtgärd och fastigheten bildades 2011-01-13.
Vid tidpunkten när ansökan om förhandsbesked behandlades pågick utbyggnad
av vatten och avlopp i området och det ansågs helt naturligt att tillkommande
fastigheter utmed ledningssträckningen skulle ingå i verksamhetsområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog en ansökan om bygglov för nybyggnad
av fritidshus och garage 2016-12-27. Bygglov för åtgärden beviljades 2017-0210.
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.
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).
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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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-13
Bygglovsärende S 2016-000695
Kartbild över fastigheten
Beslutet skickas till:
Borgholm Energi AB (VA-avd) och Kommunfullmäktige för kännedom.
_____________________________

§ 85

Länsstyrelsen i Kalmar län
391 86 KALMAR

Gällande tillsyn av Borgholms kommuns efterlevnad av bestämmelserna
i alkohollagen och tobakslagen
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden avger som svar till Länsstyrelsen nedanstående
yttrande.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen utövar tillsyn över kommunens tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen. I sin tillsyn har länsstyrelsen funnit ett flertal brister, främst kopplat
till dokumentation av den tillsyn som gjorts. Länsstyrelsen vill därför ha en redogörelse för hur Borgholms kommun avser komma tillrätta med dessa brister, och
hur tillsynen av serveringstillstånd mm ska bedrivas framgent.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut 2017-01-31, med dnr 707-2016.
YTTRANDE
Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd m.m. (tillsyn enligt alkohol- och
tobakslagen) har under en lång följd av år skötts av huvudsakligen en handläggare, som haft stöd och uppbackning av en av livsmedelsinspektörerna. När
problemen blev synliga under sommaren 2016 hade samma handläggare haft
denna uppgift i flera år. Anmärkningarna gäller främst dokumentation och brister
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i redovisningen, liksom saknade dokument och bilagor. Eftersom detta inte syns
eller märks utåt, hade inte bristerna uppmärksammats förrän det under sommaren 2016 tillstötte problem även på den mera visuella yttre tillsynen. Handläggaren i fråga hade då under en längre tid mått mycket dåligt och därför inte klarat
att sköta sitt jobb på ett korrekt sätt.
Mitt i sommaren (högsäsong för denna verksamhet) blev handläggaren långtidssjukskriven. Den livsmedelshandläggare som varit ”back-up” men utan full insyn
i verksamheten fick plötsligt ta över allt med helt eget ansvar. Den handläggaren
försökte göra ett så bra jobb som möjligt, men hade i praktiken inte en chans att
räta ut alla frågetecken, och prioriterade enligt ledningens direktiv den yttre tillsynen. Även övriga inspektörer var behjälpliga med tillsyn. Tyvärr bidrog det till
brister i handläggningen eftersom den tillsynen inte blev införd i ALK-T, som är
förvaltningens ärendehanteringssystem för serveringstillstånd. Övriga inspektörer
arbetar i ärendehanteringssystemet Ecos.
Vid tillfället för länsstyrelsens tillsyn i november 2016 hade den nya handläggaren
påbörjat ett ”rättningsarbete” men var långt ifrån färdig. Handläggaren sa sedan
upp sig, av privata skäl som inte bedöms ha samband med arbetssituationen. En
ny handläggare har rekryterats, som just nu arbetar intensivt med att få ordning
och reda. Eftersom vi i dagsläget inte bedömer att det finns ekonomiskt utrymme
för ytterligare en alkoholhandläggare prioriteras att allt blir rätt och riktigt från
2017. Att gå in och rätta tidigare misstag bakåt i tiden prioriteras inte, förutom
där det har praktisk betydelse för den pågående verksamheten.
Nu finns alltså en person som ägnar sig på heltid (100% tjänst) åt alkoholtillsyn
och relaterade områden som tobak. Som back-up finns en person med annan
tjänstetitel som för ett antal år sedan arbetat som alkoholhandläggare. Den
personen har fräschat upp sina kunskaper genom av arbetsgivaren tillhandahållen kompetensutveckling, och bistår rent administrativt i arbetet. Till sommaren
kommer vi att ha en samverkan med Mörbylånga kommun, främst kring den
kvällstillsyn som inte bör göras ensam. Vi arbetar även för en viss samverkan
med Kalmar kommun, främst för att få stöd och hjälp av erfarna handläggare som
har ett stort antal verksamheter av alla olika kategorier att tillse. En ytterligare
möjlighet är att ta hjälp av en konsult för mera komplicerade utredningar kring
tillstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden avser att tillsäkra sig en bättre återkoppling av läget
för tillsynen och hur tillsynsplanen följs framöver. Tillsynsplanen håller på att revideras och uppdateras. Kommunen har en aktuell policy: ”Riktlinjer för alkoholservering, tobak- och folköls försäljning” (2016). Vissa delar av tillsynen har lagts
över på andra personalgrupper, främst rökfria miljöer som kommer att inkluderas
i hälsoskyddstillsynen.
Verksamheten är fortfarande sårbar, då den vilar relativt tungt på en person. Det
är tyvärr en vanlig situation i en liten kommun. Viktiga verksamheter måste tyvärr
ofta bemannas av endast en person, eftersom det inte finns budgetutrymme att
dubblera specialkompetenser där en person i normalfallet klarar arbetet.
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Vi överväger också att se över delegationsordningen, både för att tydliggöra
risken för korruption men också för att markera vikten av dessa beslut. Även
rutiner kring hot och våld ska ses över. Detta kommer dock att göras för samtliga
verksamheter i kommunen där sådant kan förekomma.
Sammantaget bedömer samhällsbyggnadsnämnden att den kritik som framförs
av länsstyrelsen är relevant, men att orsakerna till kritiken uppkommit genom
olyckliga omständigheter som var svårt att förutse. Nämnden anser att tillräckliga
åtgärder för att komma tillrätta med problemen har vidtagits.
Dessutom har flera av nämndens ledamöter deltagit i en utbildning för politiker
i alkohollagstiftningen, något som gett ökad kunskap och därmed engagemang
kring dessa frågor.
Konsekvensanalys
Genom de åtgärder som genomförts eller kommer att genomföras den närmaste
tiden och som redovisas i ovanstående skrivelse till länsstyrelsen menar samhällsbyggnadsnämnden att orsakerna till den av länsstyrelsen framförda kritiken
har åtgärdats.

Beslutet skickas till Länsstyrelsen i Kalmar län.
_____________________________

§ 86
Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen, Borgholms kommun
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat förslag till Tillsynsplan enligt
alkohollagen och tobakslagen.
___________________________________________
Bakgrund
Länsstyrelsens tillsyn av Borgholms kommuns efterlevnad av hantering samt
tillsyn i ärenden gällande serveringstillstånd samt försäljning av tobak.
Det framkom vissa brister vilka en av dem var just tillsynen.
Underlag till ny plan
För att komma till rätta med de brister som länsstyrelsen uppmärksammat skrevs
en ny anpassad tillsynsplan fram efter de förutsättningar som passar verksamheten bäst. Justeringarna som är gjorda skall fylla de brister som upptäcktes.
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Tillsynsplanen är för år 2017 för att vi skall kunna summera vid årets slut vad vi
kan förbättra och eventuellt korrigera. Kommande tillsynsplan kommer då att bli
ett verktyg som gäller över en treårsperiod.
_____________________________

§ 87
Information från förvaltningen
Eftersom förvaltningens senast anställda livsmedelsinspektör valde att snabbt
avsluta sin anställning har ytterligare en ny livsmedelsinspektör anställts.
Därmed är alla förvaltningens tjänster besatta. Behovet av extrapersonal
(livsmedel, Servicecenter) till sommaren är också tillgodosett.
_____________________________

§ 88

Kommunstyrelsens kultur- och
fritidsutskottt i Borgholm

Dnr. 2017-327
Förslag till Kulturplan för Borgholms kommun - 2020
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har arbetat fram förslag på Kulturplan
för Borgholms kommun - 2020. Utskottet har beslutat att remittera förslaget till
de politiska partierna och nämnderna för synpunkter senast 30 april 2017. När
kulturplanen är antagen kommer den att formges i enlighet med kommunens
grafiska profil.
Synpunkter skickas till: kulturfritidsutskott@borgholm.se
Förslaget till Kulturplan delades ut vid dagens nämnd och ärendet återupptas på
nästa nämnd den 27 april för ev beslut/synpunkter.
_____________________________

§ 89
FÖP Djupvik, information
Efter förfrågning gavs en lägesrapport om det pågående arbetet med den fördjupade översiktplanen för Djupviksområdet.
Presentationen redovisade projektet som det såg ut vid samrådsskedet, en
sammanfattning av inkomna synpunkter, beslut från Plansam 2017-03-17 att
campingen ska fortsätta sin verksamhet på nuvarande plats samt vilka större förändringar som görs inför granskningsskedet.
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Arbetet med fördjupningen fortsätter med målet att få till en granskning under
sommaren 2017.
_____________________________

§ 90

Dnr. S 2015-0008

Ny cirkulationsplats i Rälla, information
Planarkitekt Lisa Wändesjö informerade om Trafikverkets arbete med ny cirkulationsplats i Rälla, vilken är tänkt att placeras i samma läge som befintlig korsning.
Av vad som hittills framkommit verkar rondellen kunna inrymma i befintlig gatumark, vilket innebär att planen troligen inte behöver ändras.
_____________________________
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Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen
Inledning
Syftet med en tillsynsplan är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet. I planen anges på vilket sätt
och hur ofta tillsyn ska genomföras på kommunens olika verksamheter med serveringstillstånd. Även
den förebyggande tillsynen finns med i planen.
Kommunen har skyldighet att upprätta en tillsynsplan som ska skickas in till länsstyrelsen. Det finns
inte något krav på en tillsynsplan för tobakslagen, men tobaksfrågorna har inkluderats i denna plan.
Kommunfullmäktige är ansvarig för ärenden enligt alkohollagen och tobakslagen. Beslutsfattandet
har delegerats till samhällsbyggnadsnämnden och per delegation till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämnden sammanträder ungefär en gång per månad. Alkoholhandläggarna sköter framförallt
prövning och tillsyn samt arbetar förebyggande med utbildningar, ordnar nätverk och information.
Handläggarna kan och får fatta beslut per delegation när det är ett ärende av enklare karaktär enligt
rutin för ärende.
En alkoholhandläggare finns tillgänglig på 1,0 årsarbetskraft. Ungefär 0,6 årsarbetskraft används för
prövning och tillsyn i serveringsärenden och 0,1 årsarbetskraft för ärenden om folköl och tobak samt
0,3 årsarbetskraft till planering, uppföljning, arbete med referensgrupp, utbildningar, taxan,
restaurangrapporter, tillsynsplan, riktlinjer, spelremisser samt allmän information mm. I nämnda
arbetsuppgifter ingår även diarieföring och viss ekonomisk administration. Fokus under 2017 ligger i
att komma till rätta med de brister som blev uppmärksammade av Länsstyrelsen vid deras revision av
kommunen 2016. Fokus kommer dock att ligga på att följa tillsynsplanen och att all dokumentation
blir gjord och införd på ett korrekt sätt i Alk‐T.

Tillsyn över serveringstillstånd
Servering av starköl, vin, sprit och andra drycker får endast ske av den som meddelats
serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Servering får endast ske i sådan omfattning och
under sådana former att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och onykterhet
på serveringsställena undviks. De förutsättningar som gäller för att erhålla serveringstillstånd skall
vara uppfyllda även efter det att tillstånd meddelats.
Kommunen ska enligt alkohollagen bedriva tillsyn över att alkohollagens bestämmelser följs. Om
missförhållanden upptäcks kan kommunen meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran,
eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning. Kommunen kan även under vissa
förutsättningar återkalla ett serveringstillstånd.

Postadress
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Besöksadress
Stadshuset
Östra kyrkogatan 10
Org nr: 212000-0795

Telefon: 0485-880 00
Telefax: 0485-129 35
e-post: sbn@borgholm.se
http://www.borgholm.se

TILLSYNSPLAN
Datum

2017-02-28

SBN 2017-03-30
Bilaga § 86

Tillsynen avser såväl tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd som tillståndshavare som
meddelats tillfälligt serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller
slutna sällskap.
Serveringstillstånd i Borgholms kommun
Ett serveringstillstånd gäller för det bolag som driver restaurangen. När restaurangen byter ägare
måste en ny ansökan om ett serveringstillstånd göras.
I Borgholms kommun finns det drygt 80 st stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, där ca
35 st är öppna året runt och resterande är öppna under perioden under 1 april t o m 31 september.
Ett antal ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd hanteras under året. Av dessa är det ungefär 10
st gällande slutet sällskap.
Majoriteten av restaurangerna har en renodlad matprofil medan några har en mer publik liknande
karaktär under kvällstid. Stängningstiderna varierar mellan kl. 21.00 och 24.00. Det finns även
verksamheter som har dans och annan nöjesverksamhet med senare öppettider fram till kl. 02.00
Det är även möjligt att hålla öppet till kl. 03.00 vid några enstaka helger som kommunen har beslutat
om. Då krävs en ansökan om tillfälligt utökad serveringstid.
Tillfälliga serveringstillstånd är vanligt förekommande i Borgholms kommun. Detta p.g.a. placeringen
och att Öland och är ett populärt turistmål. De tillfälliga serveringstillstånden är vanliga för konserter,
serveringställen på campingar, för uteserveringar i samband med speciella arrangemang såsom
skördefesten och liknande evenemang.

Tillsynens inriktning och omfattning
Förebyggande tillsyn är både en rådgivande och förebyggande verksamhet. Genom kunskaper och
samarbete kan problem undvikas, både för den enskilde krögaren och för kommunen.
Den förebyggande tillsynen består av:




utbildningsinsatser enligt modellen Ansvarsfull Alkohol Servering (AAS*)
samarbete med krögarna på Öland och andra myndigheter och berörda
att hjälpa till med frågor kring alkohollagstiftningen samt sprida information och samverka
mellan andra delar av den kommunala verksamheten

Vid den inre tillsynen kontrollerar förvaltningen om förutsättningarna för tillstånd fortfarande finns.
Det kan t ex gälla brandsäkerhet, bolagets ekonomiska skötsel. Inhämtning av uppgifter gällande
bolaget och ansvarig personal sker via remisser till bolagsverket, kronofogdemyndighet, skatteverket,
polismyndighet och samhällsbyggnadsnämnd m fl. Granskning av restaurangrapporter och
polisrapporter ingår i alkoholhandläggarens tjänst såväl som utredningar vid konstaterade brister.
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Det finns en upplysningsskyldighet mellan vissa myndigheter, t ex kan kommunen via
samverkansavtal med polis bli underrättade om förhållanden som är av betydelse för tillsynen. Vid
inhämtning av information kan ett samarbete med andra myndigheter ske genom inplanerade möten
samt informationsutbyte på förekommen anledning.
Yttre tillsyn lägger vikten vid kontroller ute på serveringsställena med avsikt att skaffa sig en bild över
hur alkohollagen följs. Man tittar på hur verksamheten drivs med avseende på ordning och nykterhet
samt att försäljning sker som det står i tillståndsbeviset.
Yttre tillsyn består av planerade och oanmälda besök av alkoholhandläggare på serveringsstället.
Tillsynen sker utifrån en löpande riskbedömning. Antalet planerade besök per serveringsställe
varierar beroende på öppettider, geografiskt läge, mängd serverad alkohol enligt
restaurangrapporten, målgrupp etc.
Besök sker även på förekommande anledning vid klagomål eller information från annan myndighet.
Besöken som sker under sen kväll och natt ska alltid ske tillsammans med någon annan. Det kan t ex
vara en annan alkoholhandläggare (även från annan kommun), polismyndighet, skatteverket eller
annan kommunal representant. Vid minst fyra tillfällen under ett år ska samordnad tillsyn göras med
en eller flera andra myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvalt‐
ningen (hälsoskydd, livsmedel) eller skatteverket.
De viktigaste riktlinjerna vid tillsynsbesöken är att ta reda på:










att serveringsansvarig personal är närvarande
att serveringstillståndet följs
att åldersgränsen 18 år följs
berusningsgraden/överservering
den allmänna ordningen
kassahanteringen
tillgång till mat och alkoholfria drycker
marknadsföring och priser
musiknivå

Genom en god tillsyn är målet att minska och förebygga missförhållanden som kan uppstå.
Samhällsbyggsförvaltningen strävar efter samarbete mellan olika aktörer, privata näringsidkare såväl
som myndigheter. Framtidsvisionen är en trygg och trivsam krogmiljö i Borgholms kommun vinter
såväl som sommar.
Varje tillsynsbesök registreras och dokumenteras i ärendehanteringssystemet ALK‐T.
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I nedanstående tabell redovisas hur ofta olika typer av tillsyn ska utföras.
Yttre tillsyn (stadigvarande tillstånd allmänheten)
Matrestauranger (ink cateringverksamhet)
Matservering med nöjesverksamhet (nattklubb, krog etc.)

Tillsynsfrekvens
En gång per år
Två gånger per år

Yttre tillsyn (övriga tillstånd)
Stadigvarande tillstånd (slutet sällskap)
Tillfälligt tillstånd (allmänheten)
Tillfälligt tillstånd (slutet sällskap)

En gång per år
En inspektion
Vart annat år

Inre tillsyn (stadigvarande tillstånd)
Granskning av restaurangrapporter
Kontroll av skatteskulder (Bisnode,Kronofogdemyndigheten)
Ändringar av bolagets sammansättning (Bolagsverket)
Kontroll av betalningsuppmaningar (Skatteverket)
Kontroll av personlig vandel (Polismyndigheten)
Kontroll av nya företrädares ekonomiska och personliga
lämplighet, samt granskning av finansiering
Extra tillsyn
Uppföljande tillsyn efter erinran eller varning
Utredning av påföljd enligt alkohollagen
‐ enklare utredningar (t ex serveringsansvarig var ej på
plats vid besök, villkor i tillstånd följs inte)
‐ omfattande utredningar (t ex ekonomisk misskötsamhet,
vid misstanke om brottslighet)
Förebyggande tillsyn
Utbildning i Ansvarsfull Alkohol Servering (AAS)
Möte Ölands referensgrupp med krögare, polismyndighet,
alkoholhandläggare m fl
Informationsbrev
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Varje år
Varje år
Varje år
Vartannat år
Vartannat år
Efter anmälan om ändring

Inre och yttre tillsyn inom ett år
Vid brister som kan leda till
påföljd. Kan innefatta extra
tillsynsbesök.

En gång per år
Två gånger per år
Minst en gång per år
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Tillsyn av försäljning av folköl och tobak
Kommunerna och polismyndigheten utövar tillsyns över folköls‐ och tobaksförsäljningen i enlighet
med alkohollagen och tobakslagen. Alkohollagen är en social skyddslagstiftning där omsorgen om
unga är en av grunderna, åldersgränsen för folköl är 18 år. Åldersgränsen för tobak är 18 år (12§ TL).
Näringsidkare är skyldiga att anmäla försäljning av folköl och tobak till kommunen. De är även
skyldiga att bedriva egenkontroll över verksamheten samt att beskriva denna skriftligt i ett
egenkontrollprogram. I tobakslagen finns mer regleringar kring försäljningen. Varje anmält
försäljningsställe som säljer folköl och eller tobak ska få minst ett tillsynsbesök per år. Dessa besök
dokumenteras i ett tillsynsprotokoll.
Varje tillsynsbesök registreras och dokumenteras i ärendehanteringssystemet OL2.
Försäljningsställen i Borgholms kommun
Det finns ca 50‐tal butiker och restauranger i Borgholms kommun som säljer tobak och drygt 30 där
man säljer folköl.
De större livsmedelskedjorna har i allmänhet en fungerande egenkontroll medan vissa
sommarverksamheter och mindre butiker behöver stöd och information för att kunna och förstå
alkohollagen.
Tillsynen gällande tobak och folköl har varit eftersatt i Borgholms kommun och målet är att under
2017 utföra tillsyn på alla kommunens försäljningsställe som finns i registret. Därtill arbeta fram goda
rutiner för tillsyn av framförallt säsongsverksamheter som har öppet under en begränsad tidsperiod.

Tillsynens inriktning och omfattning
Borgholms kommun och polisen är enligt alkohollagen de lokala tillsynsmyndigheterna över
försäljning av folköl. Enligt tobakslagen är det även polis och kommun som tillsammans är
tillsynsmyndighet över hur försäljningsreglerna följs. Kommunen har även tillsynen över att
verksamheterna har korrekt marknadsföring och märkning av tobak.
Inspektion av försäljningsställen sköts vanligtvis av kommunen och tillsynsbesöken sker till största del
oanmälda. Tid bokas för de verksamheter där det behövs. Det kan vara verksamheter där ansvarig för
försäljningen inte är på plats så ofta.
Tillsynspersonalen ska försäkra sig om att skyltningen, marknadsföringen, märkning och försäljningen
överensstämmer med lagen. Vid tillsynsbesöket kontrolleras att egentillsynsprogram finns och att
det är anpassat efter butikens förhållanden. Finns inget egentillsynsprogram är det ett skäl för att
påbörja ett tillsynsärende.
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Lämplig information överlämnas och tillsynen är inriktad på råd och stöd från kommunens sida.
Polismyndigheten erbjuds att vara med vid samtliga tillsynsbesök och vid särskilda problem på ett
försäljningsställe genomföras tillsynen alltid tillsammans med polisen.
Inventering och kartläggning av nya butiker i området sker kontinuerligt. Under året kommer tillsyn
att ske fortlöpande på alla nyöppnade butiker och vid ägarbyten.
Vid storhelger och inför sommarsäsongen bör det övervägas om att ge näringsidkare extra
information.
Indikationer och tips på att butiker inte fullföljer alkohollagen och eller tobakslagen dokumenteras
systematiskt och följs upp med extra tillsyn. Huvudregeln är att uppgifter kommuniceras med
butiksägaren.

Uppföljning
Uppföljning av alkohol‐ och tobakstillsynen ska ske till samhällsbyggnadsnämnden en gång i halvåret.
Efter årsskiftet ska alkoholhansläggaren sammanfatta föregående års tillsyn.
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