Sammanträdesprotokoll

sid

2 (31)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-26

1-34

§1
Godkännande av dagordning
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreliggande dagordning med nedanstående tillägg.
___________________________________________
Ordföranden meddelar följande tillägg till dagordningen: yttrande till Mark- och
miljööverdomstolen gällande överklagat beslut om förhandsbesked på fastigheten Äpplerum..., diskussion/information om hemsidan, visning av nytagna
foton från senaste ovädret som förorsakade översvämningar i bl.a. Borgholm/
Köpingsvik, samt återkoppling från verksamhetsdagen på Ekerum 19 januari
och PBL-frågor - arbetsgrupp.
_____________________________
§2
Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Claes Horn af Rantzien
och som ersättare Irén Persson.
_____________________________
§3

Dnr. 2017-039

Val av två ledamöter till nästa besiktningsresa
Nästa besiktningsresa är planerad till måndag 13 februari och tillsammans med
ordföranden väljs Irén Persson och Mikael Almqvist.
_____________________________
§4
Information från förvaltningen
Personal. I eftermiddag avtackas Margareth Brynielsson, systemansvarig administratör, som efter lång och trogen tjänst sedan november 1988 nu går i pension.
Även Yvonne Andersson alkoholhandläggare avtackas, hon slutar i morgon för
att tillträda en ny tjänst i sin hemstad Västervik.
_____________________________
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§5
Delegationsbeslut
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
_____________________________

§6
Meddelanden, information
Redovisning och genomgång av inkomna meddelanden.
_____________________________

§7

Dnr. 2017-030

Budgetrapport 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det redovisade budgetförslaget.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick en total ram på 14 161 tkr för budget 2017.
Utökning av ram har skett för samhällsbyggnadsnämnden, GIS verksamheten
samt bostadsanpassning. Flytt av kommunbilar till kommunstyrelsen har minskat
den totala ökningen av ram. Intäkter har budgeterats efter 2016 års resultat.
Tabell 1.1 visar den totala fördelningen av budget gentemot förgående år.
Tabell 1.1

Budget 2016

Förändring16/17

Budget 2017

Total
Intäkter
-10 340
-1 182
-11 522
Personalkostnader 18 296
919
19 216
Drift
5 990
477
6 467
Netto
13 947
214
14 161
________________________________________________________________
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Beslutsunderlag
Budgetrapport sammandrag verksamhetsnivå
Budgetrapport sammandrag
_____________________________

§8

Dnr. 2017-028

Planprioritering 2017
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av aktuell planprioritering.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
FÖP Byxelkrok har antagits av kommunfullmäktige.
Ändringen av detaljplanen för Järnnian har vunnit laga kraft.
Antagande av ändringen av detaljplanen för Resedan 5 planeras till dagens
sammanträde.
Detaljplanen för Kv. Oden har påbörjats.
Detaljplanen för Puttern, Ekerum, upphävdes av mark- och miljödomstolen/MMD.
Kommunen har begärt prövningstillstånd till mark- och miljööverdomstolen/MÖD,
och lämnar i dagarna in en utvecklad talan till domstolen i detta ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-16
Planprioritering januari 2017
_____________________________

§9

Dnr. S 2016-556

Resedan 5, antagande av ändring av detaljplan

Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen med tillhörande handlingar.
___________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Förslaget till ändring av detaljplanen för Resedan 5 har varit ute på samråd.
Inkomna synpunkter under processen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Inga synpunkter är av sådan karaktär att några revideringar behöver
göras efter samrådet.
Bakgrund och Syfte
Syftet med planändringen är att utöka byggrätten på fastigheten Resedan 5
från 25% till 35% av fastighetens yta. Denna ändring gör det möjligt att inom
fastigheten uppföra Bovieran, vilken omfattar en alltför stor byggnadsarea för
att rymmas i den ursprungliga detaljplanen.
Motivering av beslutet
Ändringen av detaljplanen behandlas med ett begränsat standardförfarande,
vilket innebär att planen kan antas direkt efter samrådet då inga synpunkter
som föranleder revideringar inkommit.
Tillhörande handlingar
Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
_____________________________

§ 10

Dnr. S 2016-465

Böda-Torp xx, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-08-24 och avser
förhandsbesked för nybyggnad av ett hus för bostadsändamål.
Motivering av beslutet
En ny byggnad på platsen skulle inordna sig i bebyggelsemönstret för området
och utgör därmed den komplettering av bebyggelsen som eftersträvas i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som nämnden har att pröva vid en ansökan
om förhandsbesked.
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Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) bör nämnden
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan förhandsbesked
Situationsplan

Ankomstdatum
2016-11-28
2016-08-24
2016-08-24

_____________________________

§ 11

Dnr. S 2016-519

Köpings Tall xx, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-16 och avser förhandsbesked för nybyggnad av ett hus för bostadsändamål ca 90 m² samt en
gäststuga om ca 20 m².
Motivering av beslutet
Fastigheten ligger inom en liten bebyggelsegrupp om ca 15 fastigheter varav
flertalet är bebyggda.
Det har inte skett något väsentligt i området som innebär att platsen nu skulle
vara olämplig att bebygga.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som nämnden har att pröva vid en ansökan
om förhandsbesked.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) bör nämnden
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2016-11-28
2016-09-16
2016-09-16

_____________________________
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Dnr. S 2016-579

Nyby xx, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt carport/
förråd
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus med tillhörande carport/förråd enligt ansökan.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-11 och avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus om ca 70-80 m² BYA samt
tillhörande carport/förråd.
Motivering av beslutet
En ny byggnad på platsen skulle inordna sig i bebyggelsemönstret för området
och utgör därmed den komplettering av bebyggelsen som eftersträvas i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms uppfylla de krav som nämnden har att pröva vid en ansökan
om förhandsbesked.
Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL) bör nämnden
förklara att den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2016-12-15
2016-10-11
2016-10-11

_____________________________

§ 13

Dnr. S 2016-000543

Sammelstorp xx, förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för uppförande
två fritidshus om ca 70 m² respektive 35 m² med motivering enligt nedan.
___________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-09-18 och avser förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus om ca 70 m² respektive 35 m².
Fastigheten är belägen i byn Sammelstorp. Byggnaderna önskas placeras på
den västra sidan av Salomonstorpsvägen dikt an mot en klunga om tre mindre
fritidshus. På den östra sidan av Salomonstorpsvägen ligger två äldre gårdar.
Motivering av beslutet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två mindre fritidshus.
Området ligger inom riksintresse och har både påtalade kultur- och naturvärden.
Att placera ny bebyggelse i direkt anslutning till befintliga äldre gårdar är inte
alltid givet. I detta fall finns det redan en klunga om tre mindre fritidshus som
de ansökta byggnaderna ansluter till. Så länge som byggnaderna ansluter i
byggnadsvolym likt de befintliga fritidshusen så bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen ansökan som lämplig. Åtgärden bedöms därmed uppfylla kraven
för förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL).
Ett dike klyver det ansökta området i två. Sökanden har uppgett att de vill ha kvar
diket och har därför förlagt infarten söder om diket. Skulle sökande i framtiden
vilja förändra dikets dragning kan det krävas tillstånd hos Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Ansökan förhandsbesked

Ankomstdatum
2016-12-29
2016-09-18
2016-09-18

_____________________________

§ 14

Dnr. S 2016-551

Solberga xx, förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår sökanden att istället inkomma med en
fullständig ansökan om bygglov, samt meddela att den tilltänkta byggnaden
ska uppfylla samhällets krav på funktion och utformning.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten
Solberga xx. 2003-06-30 beviljades tillfälligt bygglov för uppställning av en byggnad med 4 uthyrningsrum på den sydvästra delen av fastigheten. Detta beslut
har sedan förlängts. 2018-06-30 har byggnaden stått på samma plats med tillfälligt/tidsbegränsat bygglov i totalt 15 år och kan således inte förlängas längre.
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Sökanden önskar nu om förhandsbesked för att förflytta byggnaden ca 100 m
nordost inom samma fastighet och då som en permanent lokalisering.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr 185. Gällande detaljplan medger endast att
fastigheten bebyggs med samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt
ändamål, byggnader får uppföras i en våning.
Byggnaden avses att placeras delvis på punktprickad mark, på en plats där
marken är omkring 3,1 m.ö.h.
Vid dagens redogörelse för ärendet anser nämnden att en byggnad med angivet
ändamål sannolikt är lämplig på platsen men att åtgärden bör prövas i ett bygglov
direkt istället för förhandsbesked.
_____________________________

§ 15

Dnr. S 2016-616

Spjutterum xx, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av två bostadshus med motivering enligt nedan.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om förhandsbesked inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2016-11-01.
Fastigheten Spjutterum xx består av fem markskiften. Sökande ansöker
om förhandsbesked för uppförande av två bostadshus på skifte nummer 5.
Det aktuella skiftet är ca 5500 m² och angränsar till detaljplanen i Spjutterum
i söder, och i norr mot en klunga om åtta bebyggda tomter.
Motivering av beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer den ansökta åtgärden som en lämplig
komplettering till den befintliga bebyggelsen och bidrar till en lämplig utveckling
av Spjutterum. Den ansökta åtgärden bedöms inte heller störa riksintressena
eller odlingslandskapet och bedöms gå i linje med översiktsplanen. Ansökan
bedöms därmed uppfylla kraven för förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen (PBL).
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Ankomstdatum
2016-12-29
2016-11-18
2016-11-01

_____________________________

§ 16

Dnr. S 2016-586

Lofta xx, bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt plank/mur
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus om
52 m² byggnadsarea.
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för uppförande av
plank.
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 avser bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 52 m² BYA, samt
uppförande av ett 1,8 m högt och 8,4 m långt plank.
Motivering av beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt fastigheten 25 november 2016.
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Den befintliga huvudbyggnaden har en taklutning på 40 grader och den nu
ansökta tillbyggnaden har en taklutning om 45 grader. Sökanden har angett i
sitt yttrande att de önskar få en tillbyggnad som samstämmer med den befintliga
huvudbyggnadens tak. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer denna åtgärd
som planenlig med stöd av undantagsbestämmelsen.
Gällande placering av tillbyggnad närmare än 6 m från fastighetsgräns bedöms
som en liten avvikelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tillbyggnaden uppfyller kraven för
bygglov enligt 9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL).
Vad gäller nybyggnad av plank så bedöms åtgärden inte uppfylla kraven för
bygglov enligt 9 kap 30 och 31b § PBL. Området karakteriseras av ett kargt
stenlandskap, ett plank vore främmande i området och planen medger endast
att tomten hägnas med låg mur av natursten.
Upplysningar
Sökanden delges beslutet med uppgift om hur man överklagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Ansökan
Inkommet yttrande
Reviderade fasad- och sektionsritningar
Reviderad plan- och situationsplan

Ankomstdatum
2016-12-06
2016-10-14
2016-11-09
2017-01-04
2017-01-04

_____________________________

§ 17

Dnr. S 2016-596

Östra Honungstorp xx, bygglov för nybyggnad av enbostadshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus om 134 m² byggnadsarea (BYA).
1. Rune Karlsson 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.
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Observera att byggnadsarbeten inte får påbörjas innan startbesked har beviljats,
om det sker kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-10-21 och avser
nybyggnad av ett bostadshus om 134 m² BYA.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse i direkt anslutning till
en befintlig äldre gård. Fastigheten Östra Honungstorp xx består av två skiften
som skärs av, av fastigheten Östra Honungstorp S. Huvudbyggnaden samt några
komplement byggnader till gården är belägna på Östra Honungstorp S medan
ekonomibyggnaderna är belägna på det norra skiftet. Nu ansöker man om att
uppföra ett enbostadshus på det södra fastighetsskiftet som består av en mindre
hage.
Motivering av beslutet
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer åtgärden som lämplig och att ansökan
uppfyller kraven för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Fasadritning
Planritning
Sektionsritning
Kontrollansvarig
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2016-12-13
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20

_____________________________

§ 18

Dnr. S 2016-702

Mellböda xx, bygglov för nybyggnad av servicehus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
servicehus om 134 m² byggnadsarea (BYA).
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov för befintligt servicehus om
62 m² BYA.
1. Anders Westerlund godtas som kontrollansvarig.
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2. En kontrollplan och rivningsplan behövs.
Förslag till kontrollplan och rivningsplan ska upprättas av kontrollansvarig
och överlämnas senast 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 det sker kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-12-30 och avser
nybyggnad av ett servicehus om 66,2 m² BYA i Böda hamn. Byggnaden avses
att ersätta en befintlig servicebyggnad om 62 m².
Motivering av beslutet
Bedömning av risker för översvämning och erosion behandlas i plan- och bygglagen (PBL). Detta regleras genom att vid frågor om bygglov lokalisera byggnadsverk till mark som är lämpad för ändamålet. Byggnadsnämnden är skyldig att i
sin myndighetsutövning tillförsäkra att bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämplig.
År 2015 tog Länsstyrelsen i Kalmar fram ett förslag på riktlinjer för fysisk planering med hänsyn till ett förändrat klimat gällande översvämningar. Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2015-09-24 beslutade nämnden att, vid planering och frågor om bygglov, i princip följa de riktlinjer och säkerhetskrav som
redovisades av Länsstyrelsen med möjlighet att göra särskilda bedömningar avseende befintliga turistanläggningar och enkla byggnader. Länsstyrelsens förslag
resulterade i skriften ”Fysisk planering i Kalmar län med hänsyn till ett förändrat
klimat – Rekommendationer för strandnära byggnationer”. Länsstyrelsens rekommendation är att byggnaders lägsta grundläggningsnivå inte ska understiga
2,8 meter i Kalmar län, det vill säga minsta antal meter över havet för underkant
av husets grundkonstruktion. Syftet med denna höjd är att minska sannolikheten
för att en översvämning ska nå byggnaden och orsaka vattenskador.
Ansökta grundläggningsnivån kommer med största sannolikhet att understiga
Länsstyrelsens rekommenderade nivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer den ansökta byggnaden som en enklare byggnad som behövs för servicen och turismen i området. Detaljplanens
genomförandetid har gått ut sedan länge och åtgärden bedöms förenlig med
detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse och uppfyller kraven för
bygglov enligt 9 kap 31 c § PBL.
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Paragrafer

2017-01-26

1-34

Ankomstdatum
2017-01-05
2017-01-25
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30
2016-12-30

_____________________________

§ 19

Dnr. S 2016-408

Stora Rör xx, bygglov för anläggande av en parkeringsplats
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov och startbesked för iordningsställande av en parkeringsplats om 740 m² enligt ansökan.
1. Kontrollansvarig krävs inte detta ärende.
2. 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.
3. Anläggningen får inte tas i bruk innan slutbesked har lämnats. Tas anläggning i bruk utan slutbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser bygglov för parkeringsplats på fastigheten Stora Rör xx.
Parkeringen avses att placeras på mark, som enligt gällande byggnadsplan
är avsedd för park och plantering.
Motivering av beslutet
Trafik- och parkeringssituationen i Stora Rörs hamn har under senare år varit
problematisk, under sommarmånaderna och vid större arrangemang som t.ex.
Ölands Skördefest. Den ansökta åtgärden kommer skapa plats för ca 30 parkeringsplatser och bedöms avhjälpa parkeringssituationen i viss mån i Stora Rör.
In- och utfart från parkeringen kommer att ske söderut mot Stora Rörsvägen
vilket bedöms lämplig, vilket innebär att ägarna av fastigheterna Rälla aaa och
Rörsberg xxx får sina synpunkter tillgodosedda.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har skickat ett brev enligt 9 kap 25 till ägaren av
fastigheten Rälla bbb. Varför berörd sakägare inte har fått brevet står oklart, men
ägaren bedöms i allra högsta grad som berörd. Ägaren har fått ta del av utskicket
genom en granne och nämnden tar inkomna åsikter i beaktande vid handläggning av ärendet
Ägarna av fastigheterna Rälla bbb, Rälla ccc, Rälla ddd och Rälla eee motsätter
sig planerna och vill att området ska användas som parkmark istället. Självklart
vill man hellre ha parker i sin närmiljö än en parkering. Parkeringen planeras att
grusas och förvaltningen bedömer inte att ökat buller eller avgaser från en parkering av denna storlek kommer att utgöra en betydande olägenhet för närboende.
Vid handläggning av bygglov ska byggnadsnämnden göra en avvägning mellan
de allmänna och enskilda intressena. Det allmänna intresset att ordna till en
parkerings- och trafiksituation i Stora Rör bedöms i detta fall väga tyngre.
Parkeringen avses att placeras 26 m från fastighetsgränsen mot Rörsberg yyy,
på fastighetens baksida. Tomtens vistelseytor är belägna väster om byggnaden
där de även är i skydd av den egna huvudbyggnaden. Fastighetsägare har i sitt
yttrande ställt frågan om det skulle vara möjligt att köpa en del av det aktuella
området för att kunna säkerställa att inget kommer byggas närmare deras bostadshus i framtiden, men då området enligt byggnadsplanen är avsett för allmänt ändamål är det i dagsläget inte möjligt att stycka marken till kvartersmark.
Byggnadsplanen uppkom i samband med Ölandsbrons färdigställande 1972.
Fram till dess var Stora Rör en av de mest betydande hamnarna på Öland med
färjeförbindelse till fastlandet. Under denna tidsperiod delades allmän platsmark
upp i vägmark och park- och plantering. Dock är uppdelning mellan dessa områden avgränsad med illustrationslinjer ”gränslinjer ej avsedda att fastställas”.
Eftersom dessa gränslinjer inte är fastställda får utformning inom allmän plats
ses som en illustration av planförfattaren vid tidpunkten för planens upprättande.
Detta gjordes för att man i framtiden skulle kunna ha en i viss tolkningsmån om
oförutsedda behov skulle uppstå i framtiden.
I statens planverks publikation nr 37, Beteckningar – Bestämmelser, Anvisningar
för upprättande av detaljplaneförslag från 1970 anges följande:
”I åtskilliga fall då park eller plantering gränsar till gata eller torg, t ex då en
gatutrafikled avses att sträcka sig genom eller tangera ett större parkområde,
kan det däremot vara önskvärt att stadsplanen medger sådana mindre
gränsavvikelser, som icke vid planens uppgörande kan förutses men senare
påkallas i samband med gatans utförande eller breddning. I dylika fall kan
gränsen utmärkas med sådan linje som återfinns vid beteckningen "Gränslinjer ej avsedda att fastställas".
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att flera parkeringsplatser behövs i området och att den ansökta åtgärden fyller ett behov.
Den ansökta åtgärden skulle kunna bedömas som planenlig enligt 9 kap 30 §
plan- och bygglagen (PBL), då gränslinjerna för den allmänna platsmarken i
gällande plan inte är fastställd. Parkering får även placeras på allmän platsmark
enligt byggnadsplaner från denna tid.
Justerandes sign
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Parkeringen skulle även kunna bedömas som en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b
§ PBL om man anser att den icke fastställda gränsen flyttas för långt.
Den ansökta åtgärden skulle även kunna bedömas som en avvikelse från gällande detaljplan enligt 9 kap 31 c § PBL. Då genomförandetiden för planen har
gått ut sedan länge parkeringen är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse men utgör även ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i den gällande byggnadsplanen.
Upplysningar
Hur beslutet överklagas: Beslutet delges ägarna till fastigheterna: Rälla....
och Rörsberg.... med uppgift om hur man överklagar.
Beslutet skickas för kännedom till ägarna av fastigheterna: Rälla aaa och
Rörsberg xxx.
Avgift: Faktura skickas senare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Yttrande
Rev situationsplan
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2016-11-07
2016-12-13
2016-12-13
2016-07-19

_____________________________

§ 20

Dnr. S 2016-629

Böda-Torp xx, bygglov för nybyggnad av fritidshus
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
ett fritidshus om 43 m2.
Tomas Domberg godtas som kontrollansvarig.
Tekniskt samråd ska genomföras.
Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats. Påbörjas åtgärden
utan startbesked kommer en sanktionsavgift att tas ut.
Med hänsyn till att byggnaden uteslutande ska användas som fritidshus, finner
Samhällsbyggnadsnämnden att något färdigställandeskydd ej behövs.
___________________________________________
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Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-07 och avser nybyggnad av ett fritidshus om 43 m². Fastigheten har en yta av 1889 m². Den är idag bebyggd med ett
fritidshus samt ett garage/förråd och ligger inom plan 158.
Berörda grannar har hörts och inga yttranden har inkommit.
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).
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan med
motiveringen att åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende:
- antal byggnader på tomt med 3 mot gällande 1,
- byggnadsarean BYA 141 m² mot gällande max 100 m².
Dessa två avvikelser utgör inte en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31b-d
§§ PBL. Åtgärden kan därför inte bedömas som liten och strider därför mot 9 kap
31b § p 1 PBL.
Förvaltningens förslag har kommunicerats med sökande och ett yttrande har
inkommit 2017-01-11, där sökanden menar att avvikelser tidigare har beviljats i
området, både vad gäller byggnadsyta och antal byggnader.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan.
Arne Sjögren (KD) yrkar, med bifall från Mikael Almqvist (FÖL) och Torbjörn
Nilsson (M), bifall till ansökan om bygglov.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen/yrkandena och finner
nämnden besluta bifalla Arne Sjögrens yrkande att bevilja bygglov för nybyggnad
av fritidshus.
Motivering av beslutet
Nämnden anser att åtgärden uppfyller 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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

18 (31)

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-26

1-34

Observera att åtgärden inte får påbörjas innan tekniskt samråd har hållits och
startbesked har lämnats. Detta beslut utgör kallelse till tekniskt samråd. Byggherren ska kontakta Samhällsbyggnadsnämnden för bokning av tid för tekniskt
samråd.
Till tekniskt samråd skall följande handlingar uppvisas:
- Förslag till kontrollplan
När tekniskt samråd har hållits kan startbesked lämnas.
Utstakning av byggnad/er ska utföras av sakkunnig person som, via rapportering
med lägesuppgifter, bekräftar att utstakning skett. Förslagsvis kontakta Metria
010-121 86 84.
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.
OBS! Faktura skickas senare.
Kopia på beslutet skickas till BEAB (Borgholm Energi AB) för kännedom.
Beslutsunderlag
Situationsplan
Sektionsritning
Planritning
Fasadritning
Kontrollansvarig
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07

_____________________________
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Dnr. S 2016-627

Halltorp xx, bygglov för nybyggnad av carport
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan för nybyggnad av
carport.
1. Startbesked godkänns.
2. Kontrollansvarig krävs ej för detta arbete.
3. Tekniskt samråd eller slutsamråd behöver ej genomföras om sökanden/
byggherren inte särskilt begär det.
4. Arbetsplatsbesök anses ej nödvändigt för detta projekt.
5. 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.
Frågor angående bygglov, tekniskt samråd, kontrollplan och startbesked
besvaras av våra byggnadsinspektörer.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-07 och avser nybyggnad av carport
om 31 m².
Motivering av beslutet
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Sektionsritning
Planritning
Fasadritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-01-02
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07
2016-11-07

_____________________________
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Dnr. 2016-536

Södra Runsten xx, bygglov för ändrad användning av kommersiell
fastighet
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för ändrad användning
av kommersiell fastighet till bostad.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-09-23 och avser ändrad användning av
kommersiell fastighet till bostad.
Motivering av beslutet
De sökta åtgärderna kan inte anses uppfylla de allmänna kraven i plan- och
bygglagen (PBL) när det gäller människors hälsa och säkerhet.
Upplysningar
Beslutet delges sökanden med uppgift om hur man överklagar.
Beslutsunderlag
Planritning
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2016-09-23
2016-09-23

_____________________________

§ 23

Dnr. S 2016-654

Lofta xx, bygglov för nybyggnad av sjöbodar
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av
12 st sammanbyggda sjöbodar samt rivningslov för en 15 m² befintlig sjöbod.
1. Rune Karlsson godtas som kontrollansvarig.
2. Startbesked beviljas.
3. Byggherrens förslag till kontrollplan fastställs.
4. Kort tekniskt samråd har genomförts med kontrollansvarig.
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5. Arbetsplatsbesök anses ej nödvändigt för detta projekt.
Efter avslutat arbete skall byggherren intyga att arbetet utförts i enlighet
med beviljat bygglov och enligt antagen kontrollplan. Detta sker genom
ett slutsamråd på byggplatsen. Byggherren ska tillsammans med utsedd
kontrollansvarig kontakta Samhällsbyggnadsnämnden för bokning av tid,
förslagsvis omedelbart efter entreprenadbesiktning. Därefter utfärdas ett
slutbesked och byggnaderna får tas i bruk.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan inkom till förvaltningen 2016-11-23 och kompletterades 2016-12-20
samt 2017-01-11 och avser nybyggnad av sjöbodar om 324 m², samt att en
gammal sjöbod om 15 m² på platsen rivs.
Motivering av beslutet
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsunderlag
Förslag till kontrollplan
Nybyggnadskarta
Situationsplan
Brandskyddsbeskrivning
Sektionsritning
Ansökan bygglov
Fasadritning
Planritning

Ankomstdatum
2017-01-25
2017-01-17
2017-01-17
2017-01-20
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23

_____________________________

§ 24

Dnr. S 2016-609

Böda Kronopark xx, bygglov för nybyggnad av fackverkstorn samt en
teknikbod
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov för en 24 meter hög mast,
samt bygglov för nybyggnad av ett 36 meter högt ostagat fackverkstorn med
tillhörande teknikskåp.
1. Anders Hedén godtas som kontrollansvarig.
2. En kontrollplan behövs.
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3. Tekniskt samråd eller slutsamråd behöver ej genomföras om sökanden/
byggherren inte särskilt begär det.
4. Arbetsplatsbesök anses ej nödvändigt för detta projekt.
5. När förslag till kontrollplan har lämnats in kan startbesked meddelas,
därefter får åtgärden påbörjas.
Observera att byggnadsarbeten inte får påbörjas innan startbesked har
meddelats, om det sker kommer samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en
byggsanktionsavgift.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan avser rivningslov för en 24 meter hög mast samt bygglov för nybyggnad
av ett 36 meter högt ostagat fackverkstorn med tillhörande teknikskåp. Ansökan
inkom 2016-10-26.
Området omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Dispens beviljades 2016-10-07, Länsstyrelsen har inte överprövat beslutet.
Motivering av beslutet
Åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Situationsplan
Ritning
Planritning
Fasadritning
Ansökan rivningslov
Ansökan bygglov

Ankomstdatum
2017-01-12
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26

_____________________________

§ 25

Dnr. S 2016-538

Solberga xx, bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov i efterhand för nybyggnad av
förrådsbyggnad om 15 m2, åtgärden utfördes redan under 2014-2015.
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Ta ut byggsanktionsavgift om 3544:- för utförd åtgärd som vidtagits utan lov.
Avgiften tas ut solidariskt av ägarna till fastigheten Solberga xx, och ska betalas
senast två månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad inkom 2016-09-07.
Byggnaden uppfördes ursprungligen år 1998-99 som en bygglovfri ”friggebod”.
Denna friggebod byggdes till under 2014-2015 och anmäldes av grannen 201507-20 som olovligt uppförd (närmare gräns än 4,5 meter). Nämnden lämnade
anmälan utan åtgärd enligt beslut 2015-08-13 då det enligt fastighetsägaren
fanns godkännanden från alla grannar. Detta beslut överklagades till länsstyrelsen varpå det återförvisades till nämnden på grund av att det saknades medgivande från berörd granne. Ärendet måste därför avgöras genom bygglov.
Ärendet utgörs nu av en bygglovsdel avseende tillbyggnad av ett förråd samt en
sanktionsdel avseende att denna tillbyggnad är uppförd olovligen utan startbesked.
Berörda grannar har hörts och ett negativt yttrande har inkommit. Grannen hänvisar till att tillbyggnaden uppfördes olovligen samt att den strider mot detaljplanen.
Han menar även att fastighetsägaren inte kan underhålla sitt hus utan att gå in på
hans tomt då förrådet står för nära tomtgränsen.
Beviljas lov kommer denna granne att överklaga.
Förslag till beslut kommunicerades 2016-10-07. Ett yttrande från sökande inkom
2016-10-19 där han påpekar följande:
- Att åtgärden är liten och därmed planenlig.
- Att den har tillkommit lovligen då han frågat alla grannar men dessvärre
endast muntligen.
- Att kommunens praxis är tillåtande till byggnation nära tomtgräns då ett
flertal byggnader i området ligger i tomtgräns.
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. (Lag 2014:900)
Enligt 11 kap 5 § PBL skall byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller
ingripande enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har skett av bestämmelserna om byggande enligt denna lag eller någon
föreskrift eller något beslut som meddelats med stöd av dessa bestämmelser.
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Enligt 11 kap 51 § PBL om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2–10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på
byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild
avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap 12 §.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om bygglov.
Arne Sjögren (KD) yrkar bifall till ansökan om bygglov.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner nämnden besluta bifalla
Arne Sjögrens yrkande att i efterhand bevilja bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Motivering av beslutet
Ansökan avser bygglov i efterhand för tillbyggnad av en ”friggebod”. Bygglov för
tillbyggnad av en bygglovfri byggnad är inte möjlig att pröva, utan byggnaden
måste prövas i sin helhet.
Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och en komplementbyggnad.
Fastigheten ligger inom detaljplan nr. 114. Enligt detaljplanen får en byggnad om
max 100 m² uppföras. Dock finns undantagsmöjlighet för utökad byggnadsrätt.
Denna ansökan innebär att det skulle bli tre bygglovsprövade byggnader på fastigheten.
När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, skall byggnadsnämnden
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 sanktionsavgift som lagen föreskriver vilket i detta fall blir 3.544:- kronor. För att helt undvika påföljd, måste rättelse (rivning/borttagning) ske innan frågan om påföljd eller
ingripande enligt 11 kap PBL tas upp till överläggning vid sammanträde med
byggnadsnämnden.
Nämnden anser att åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 b § PBL.
Upplysningar
Avgift: Faktura skickas senare.
Hur beslutet överklagas: Beslutet delges sökanden samt granne/fastighetsägare till Solberga ccc, med uppgift om hur man överklagar.
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Ankomstdatum
2017-01-03
2016-12-06
2016-09-21
2016-09-21
2016-09-21
2016-09-21

_____________________________

§ 26

Rättsinstans:
Svea Hovrätt
Rotel 0602
Mark- och miljööverdomstolen
Box 2290
103 17 STOCKHOLM
Svar skickas endast via e-post till:
svea.avd6@dom.se
Mål nr P 9703-16, 060202

Dnr. S 2015-000109
Äpplerum xx, yttrande till Mark- och miljööverdomstolen gällande
överklagande av förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus
på fastigheten Äpplerum xx i Borgholms kommun
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som svar till Mark- och miljööverdomstolen att man vidhåller tidigare beslut då inkomna handlingar inte föranleder
någon ändring av nämndens tidigare ställningstagande.
Nämnden vill dock lägga till att det går att minska ev. olägenheter för grannen
i den kommande byggprocessen. Enligt nämnden är det möjligt att bebygga
platsen på ett hållbart sätt. Vid ett nollalternativ (ingen byggnation på platsen)
så kommer grannens problem med vattnet att kvarstå.
___________________________________________
I föreläggande 2017-01-18 från Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen
(MMÖD) ska Samhällsbyggnadsnämnden inkomma med ett skriftligt yttrande
på överklagandet. Yttrandet ska vara Mark- och miljööverdomstolen tillhanda
senast 2017-02-01.
MMÖD meddelar i beslut 2017-01-18 att man ger prövningstillstånd.
_____________________________
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§ 27

Dnr. S 2016-612

Inkommande skrivelse angående uppförda vindkraftverk
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden avser inte att vidta några åtgärder med anledning
av den inkomna skrivelsen.
___________________________________________
Redogörelse för ärendet
xxx har via e-post inkommit med en skrivelse angående ev. bristande säkerhet
vid uppförda vindkraftverk.
Av e-postmeddelandet framgår att skrivelsen har skickats till många kommuner.
Motivering av beslutet
De vindkraftverk som är uppförda i kommunen har slutbevis/slutbesked och
nämnden har inte funnit skäl att ingripa.
Nämnden bör därför inte vidta några åtgärder med anledning av den inkomna
skrivelsen.
Upplysningar
Beslutet delges xxx med uppgift om hur man överklagar.
Beslutsunderlag
Inkommande skrivelse

Ankomstdatum
2016-10-20

_____________________________

§ 28

Rättsinstans:
Mark- och miljödomstolen
Box 81
351 03 VÄXJÖ

Dnr. 2014-1153
Långöre xx, utdömande av vite
Beslut:
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 21 kap 1 § miljöbalken att
ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om etthundratusen
(100.000) kronor av xxx. Vitet avser ofullständigt utförda åtgärder inom strandskyddat område enligt föreläggande från nämndbeslut 2015-10-29, § 224.
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Redogörelse för ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade att förelägga fastighetsägaren
xxx, att senast 2016-01-11 bl.a. ha visat på att markområden inom sjömarkerna
och i utfylld pir i vattenområde inte innehåller skräp och skrot samt eldningsrester. Vitesföreläggandet delgavs adressaten.
Beslutet överklagades av xxx, men besväret avvisades då det inkommit försent
till SBN. Enligt insänt mottagningsbevis mottog xxx beslutet 2015-11-30, vilket
innebär att besvärsskrivelsen skulle inkommit till SBN senast 2015-12-21.
Besvärsskrivelsen inkom två dagar försent till Länsstyrelsen i Kalmar 2015-12-23
som sedan vidarebefordrade den till SBN.
Nämndens beslut om avvisning överklagades 2016-01-25 av xxx. Beslut att rättidspröva klagomålet översändes till Länsstyrelsen i Kalmar 201-02-01. Länsstyrelsen avslog överklagandet 2016-03-21, och bedömde att nämnden haft fog för
sitt beslut att avvisa xxx överklagan av nämndens beslut § 224 av den 29 oktober
2015. Vitesföreläggandet vann därmed laga kraft.
Xxx hörde aldrig av sig till SBN för att visa att skräpet var bortforslat. Platsen inspekterades 2015-06-11. Vid tillfället eldades skräp och skrot i de uppgrävda
groparna samt vid piren. Handläggande tjänsteman kontaktade xxx och hade en
gemensam inspektion på platsen 2015-10-02. Löst skräp ovan jord var vid tillfället bortplockat. Groparna där eldning pågått vid inspektionstillfället 2015-06-11
var dock igenfyllda med jord. Även den utfyllda piren hade överlagrats med ny
jord. Vissa skräprester kunde dock ses i piren.
Inga giltiga hinder har funnits för att utföra föreläggandet fullt ut. xxx har inte visat
att de stora igenfyllda groparna och piren inte innehåller skräp och skrot eller eldningsrester. xxx har haft rådighet över vad som pågått på platsen då han är fastighetsägare.
Kopia av beslutet skickas för kännedom till fastighetsägaren.
Sammanfattning, ärendets gång
2009-05-19, anmälan om nedskräpning inom strandskyddat område.
2009-10-14, inspektion, nedskräpning inom strandskyddat område.
2010-05-19, inspektion, delvis uppstädat.
2014-11-05, anmälan om nedskräpning inom strandskyddat område.
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2014-11-19, platsbesök, foton togs, utfyllnad av skräp mm i vattenområde har
pågått sedan 2009.
2015-06-11, inspektion, eldning av skräp och skrot pågick.
2015-10-02, inspektion tillsammans med fastighetägaren, synligt skräp och
skrot borta, eldningsgropar igenfyllda.
2015-12-30, överklagan av nämndbeslut, dnr 2014-1153.
2016-03-16, åtalet läggs ner i brist på bevis.
2016-03-21, länsstyrelsen avslår överklagan.
2016-03-29, kommunicering delges gällande ofullständigt utförande av
föreläggande.
2016-09-19, nämnden besöker platsen, uppstädat ovan jord.
2016-10-07, kommunicering delges angående utförande av ofullständigt
föreläggande, gräva provgropar.
2016-10-18, delgivningskvitto åter där xxx påtalar att ärendet är nedlagt av
åklagaren.
2017-01-26, nämnden beslutar om utdömande av vite enligt föreläggande
2015-10-29, § 224.
Lagstöd
Miljöbalken 7 kap 13 §, 26 kap 9 och 14 § §.
_____________________________

§ 29
LONA - Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad
Presentation av utfört LONA projekt, Skyddsvärda träd i Borgholm. Kommunen
har drivit projektet som medfinansierats genom statliga bidrag. Projektet resulterade i att träd inom Borgholms tätort och i dess utkanter inventerades utifrån
naturvärde och vitalitet, tre utbildningsdagar, riskbedömning av ett träd i Societetsparken, en Trädvårdsplan samt förslag till en Trädpolicy. Vissa av träden i
Borgholm har märkts upp med en numrerad bricka.
_____________________________
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§ 30
Information från Vattenmyndigheten angående återrapportering 2016
Enligt vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2009-2015 ska alla kommuner
som omfattas av åtgärdsprogrammet rapportera genomfört åtgärdsarbete till
vattenmyndigheterna den 28 februari varje år. Rapporteringen har rört vilka
åtgärder som kommunen vidtar som har koppling till åtgärdsprogrammet, bland
annat tillsyns- och verksamhetsplan, arbetet med enskilda avlopp och fysisk
planering. Frågorna har berört plan, bygg, miljö och BEAB och har samordnats
av miljöstrategen.
På mötet informeras nämnden om det åtgärdsprogram som fastställts av Vattendelegationen för Södra Östersjön den 14 december 2016. På kommunerna ställs
krav på tillsyn, skydd och planering i åtta åtgärder för att miljökvalitetsnormerna
ska kunna följas. Åtgärderna inom tillsyn (bland annat på verksamheter, jordbruk,
hästhållning, enskilda avlopp, avloppsreningsverk) ska påbörjas omgående.
Åtgärderna inom skydd (främst dricksvatten) och planering (översikts- och detaljplan, VA-plan) och prövning enligt plan- och bygglagen ska vara vidtagen inom
3 år.
Åtgärderna rapporteras årligen till Vattenmyndigheten, men eftersom åtgärdsprogrammet överprövats under 2016 kommer den första rapporteringen ske 2018.
Sveriges 290 kommuner har en särskilt viktig roll för att nå målen med direktivet
eftersom de har ett uppdrag som spänner över styrning, vägledning, tillsyn, verksamhetsutövning, vattenanvändning och vattenvård.
Nämnden resonerar kring hur kommunen och nämnden förhåller sig till kraven i
åtgärdsprogrammet. Många av åtgärderna är redan vidtagna och en del av arbetet måste samordnas med BEAB, till exempel vatten- och avloppsplanen och
skydd av kommunala dricksvattentäkter. Arkeolog Jan-Henrik Fallgren höll en
föreläsning på senaste KF om hur vattnet i landskapet förändrats och en länk
till en presentation som Jan-Henrik gjorde på vattenrådets kunskapskväll har
skickats ut.
_____________________________

§ 31
Utbildning i alkohollagen för politiker
Datum:
Fredag 10 februari (torsdag heldag för alkoholhandläggare)
Tid:(dag 2) Fredag kl 8.30 (fika framdukat från 8.15) till ca 12.00-12.30
Plats:
Annexet stora (Färjestaden skola) Skolgatan 6 i Färjestaden
Politikerutbildningen handlar om Ansvarsfull tillståndsgivning och är en utbildning
i alkohollagen för beslutsfattare.
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Kort om innehållet i utbildningen, som beräknas ta 3-3½ timmar.
- Allmänt om alkohollagen, alkoholdrycker och konsumtionsmönster
- Alkoholpolitik/näringspolitik, serveringstillstånd, vad krävs av en tillståndshavare och serveringslokalen
- Kommunens skyldigheter, olika serveringstider och krav på en uteservering,
serveringsansvarig personal och personal i övrigt
- Marknadsföring, om catering och provsmakning och gemensamma serve
ringsutrymmen
- Nykterhet/ordning och åldersgränser, Kassaapparat/kassaregister,
olika sanktionsåtgärder
Eftersom utbildningen är gemensam för alla kommuner i länet är det även ett
tillfälle att träffa politikerkollegor från nämnder i våra grannkommuner.
Intresserade att delta från nämnden är Lennart Bohlin, Sune Axelsson, Torbjörn
Nilsson och Arne Sjögren samt förvaltningschefen Linda Hedlund, sekr anmäler.
_____________________________

§ 32
Hemsidan, information
Carina Häljestig Snöman informerade om kommunens övergripande arbete kring
hemsidan samt förvaltningens påbörjade arbete med densamma.
_____________________________

§ 33
Återkoppling från verksamhetsdagen på Ekerum 19 januari
En gemensam arbetsdag med nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningen genomfördes den 19 januari, då man i olika gruppkonstellationer diskuterade t.ex. PBL-taxor, riktlinjer för bygglov utanför sammanhållen bebyggelse,
bygglov som avviker mot detaljplan, översiktsplanering och miljötillsyn.
För att diskutera PBL-frågor vidare föreslogs att nämnden funderar vidare tills
idag om intresse finns för en arbetsgrupp och vilka som vill ingå i den.
Vid dagens möte föreslogs att gruppen ska bestå av AU/Lennart Bohlin, Sune
Axelsson och Torbjörn Nilsson tillsammans med plan- och byggchef Magnus
Juhlin samt byggnadsinspektörerna Ulf Grandin och Eva Nahlman.
_____________________________
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§ 34
Öppna sammanträden
Nämnden beslutade i juni 2015 att hålla offentliga nämndsammanträden med de
begränsningar som finns vad avser myndighetsutövning eller som omfattas av
sekretess och inte får behandlas i öppna sammanträden, samtidigt beslutade
man att godkänna framtagna riktlinjer för öppna sammanträden.
Nämnden har nu haft en prövoperiod och för- och nackdelar diskuterades.
Förslag framkom att AU ser över ärendelistan så att de aktuella ärendena
hamnar rätt inom den öppna respektive stängda delen. Att ha öppna sammanträden eller inte diskuteras vidare vid senare tillfälle.
_____________________________
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