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Dnr SBN 2021/000007-11

Fastställande av dagordning för
samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-13
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs efter att ärende ”B 2021-423 Nybyggnad av garage samt rivning av
befintligt förråd, XX tagits bort samt de båda ärendena ”Åtgärdsplan vid konstaterad/befarad
budgetavvikelse i maj månad 2021 för samhällsbyggnadsnämnden” och
”Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 2022 och verksamhetsplan (VP) 2023-2024 samt taxor
och avgifter 2022” lagts till.
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Dnr SBN 2021/000081-9

Information om alkohollagen till
samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om alkohollagen som mottagen.

Dagens sammanträde
Jur.kand. Bo Essén, alkoholhandläggare i Västerviks kommun håller en timmes genomgång för
samhällsbyggnadsnämnden och berörda tjänstemän via Teams om alkohollagen och hur den
tillämpas i hemkommunen.
Exempelvis kan nämnas att tillsyn ofta görs tillsammans med Räddningstjänsten eftersom behovet
av god ordning är större på serveringsställen där gästerna är påverkade av alkohol. Som avskräckande exempel nämndes branden i ”The Station Nightclub” i USA. En rockgrupp använde pyroteknik
som råkade antända byggnaden och många gäster innebrändes, mycket på grund av dålig säkerhet
och av blockerade utrymningsvägar.
Ordföranden frågar om informationen noteras som mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.
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Dnr SBN 2021/000223-1

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) i
Oskarshamns kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för alkoholservering
(serveringstillstånd) i Oskarshamns kommun.
2. Riktlinjerna gäller från och med 2021-09-01.

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde Kommunala riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)
Oskarshamns kommun 2013-02-11, §17.
Kommunstyrelsens presidium 2019-03-25 klargjorde att socialnämnden äger rätt att anta riktlinjer för
alkoholservering (serveringstillstånd) i Oskarshamns kommun. Socialnämnden reviderade
riktlinjerna 2020-02-26, §18.
Vid överflyttning av ansvarsområdet Tillståndsgivning enligt alkohollagen från socialnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med beslut i KS, 2021-06-07, § 167, behöver styrdokumentet
med riktlinjer antas av ansvarig nämnd.
I riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) i Oskarshamns kommun sker nedanstående
ändringar:
1. Revidering av kommunala riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) i Oskarshamns
kommun med skrivning på sidan 3-4 om en förnyad strategi för politiken avseende ANDTS,
alkohol, narkotika, doping tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025, som
regeringen väntas fatta beslut om under 2021.
2. Redaktionella ändringar om vilken nämnd som är ansvarig.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-07-07 att anta Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) i Oskarshamns kommun. Riktlinjerna föreslås gälla från och med
2021-09-01.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.
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Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2021-07-07, SBN § 98/2021 bilaga 1
Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) i Oskarshamns kommun,
SBN § 98/2021 bilaga 2

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Bildningsnämnden
Tekniska nämnden
Räddningstjänsten
Tillväxt- och näringslivskontoret
Länsstyrelsen i Kalmar län
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Dnr SBN 2021/000211-3

Information om remiss - Samråd översiktsplan för
Oskarshamns kommun 2030
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om samhällsbyggnadskontorets förslag till
remisssvar om samrådshandlingen Översiktsplan för Oskarshamns kommun 2030 som mottaget.

Dagens sammanträde
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson informerar samhällsbyggnadsnämnden om hur långt
arbetet kommit med samhällsbyggnadskontorets förslag till samrådsyttrande över Översiktsplan för
Oskarshamns kommun 2030. Samrådshandlingen omfattar 220 sidor och samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att besvara remissen vid septembersammanträdet.
I samhällsbyggnadskontorets preliminära förslag till yttrande efterfrågas förtydliganden, till exempel
om vad ”brukningsvärd jordbruksmark” är, vad som är ett ”väsentligt samhällsintresse” etc.
När det gäller valet av LIS-områden efterfrågas underlag som visar att det aktuella området
verkligen lämpar sig för landsbygdsutveckling och bidrar till utvecklingen samt till ökad service och
sysselsättning i bygden.
I sista avsnittet ”Generella synpunkter” föreslås bland annat att översiktsplanen kompletteras med
analys om vilka platser som är lämpliga att utreda vidare för anläggande av fast båtbottentvätt.
Ovanstående är endast en liten del av alla förslag som tas upp och kontoret arbetar med att utveckla
förslaget ytterligare till nämndens ordinarie sammanträde i september.
Ordföranden frågar om informationen noteras som mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.
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Dnr SBN 2021/000008-1

M 2020-586 Strandskyddsdispens i efterhand för
vidtagna åtgärder vid XX
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § miljöbalken
för anläggande av grusväg på fastigheterna XX, samt uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten
XX.
Samhällsbyggnadsnämnden finner angivet skäl relevant och giltigt i enlighet med 7 kap 18 c § punkt
1, 3 och 5 miljöbalken, då vägen fyller en funktion och ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området och byggnaden uppförs på en plats som är ianspråktagen och saknar betydelse för
strandskyddets syften. Strandskyddets syften bedöms inte motverkas av åtgärden.
Dispens för åtgärden beviljas med följande villkor:
1. Vägen ska vara tillgänglig för allmänheten att nyttja och får inte förses med skyltar eller
andra anordningar som hindrar eller som kan uppfattas som avhållande för allmänheten.
2. Breddning av vägen eller hårdläggning med asfalt eller liknande ytskikt får inte ske.
3. Upplag av sten och rester av byggmaterial får inte förekomma utmed vägen och ska
avlägsnas från området.
4. Förrådsbyggnaden får inte, utan särskilt tillstånd, byggas till eller förändras i förhållande till
prövade handlingar.
5. Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är fastighetens landareal enligt
avstyckningskarta upprättad år 1967, se bilaga.

Lagstöd
Beslutet tas med stöd av 7 kap 15, 18 b och 18 h §§ miljöbalken.

Avgift
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige
den 9 december 2019, § 183. Avgiften i detta ärende blir 5 676 kronor. Faktura skickas separat.

Hur man överklagar beslutet
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Kalmar län, se bilaga.

Ärendet
Den 4 augusti 2020, i samband med tillsyn i ett orelaterat ärende i området, gjorde samhällsbyggnadskontoret (kontoret) ett uppföljande platsbesök vid fastigheten XX. Kontoret kunde då
observera att den väg som ledde till fastigheten XX, se bilaga ”Kartunderlag” fig 2-3, blivit förlängd
cirka 125 meter över rubricerade fastigheter. Kontoret kunde även observera att en förrådsbyggnad
flyttats och placerats utanför stenmuren vid hushållets parkeringsyta. Bilder från fältbesök bifogas,
se bilaga. Kontoret kontaktade berörda fastighetsägare och efterfrågade skriftlig förklaring gällande
den utförda åtgärden.
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§ 100 forts.
Den 27 augusti 2020 inkom svar från en av delägarna till XX, se bilaga. I svaret förklaras att befintlig
väg till XX förlängdes i samband med installering av kommunalt vatten och avlopp, samt tillbyggnad
av bostadshuset på fastigheten för att underlätta både tillbyggnad och installation av vatten och
avlopp. Därefter gjordes ytterligare en förlängning av vägen, ner till en äldre skogsväg på fastigheten
XX, i syfte att återfå tillgång till en äldre skogsväg samt öka tillgängligheten till den södra strandlinjen
vid XX. Sökanden framför även att vägen har lett till att fler människor rör sig i området och att
strandområdet blivit tillgänglig även för dem som rör sig med barnvagn eller gånghjälpmedel.
Svar från ägarna till fastigheten XX inkom den 2 september 2020, se bilaga. Ägarna meddelar att de
fått förfrågan från sökanden om att få anlägga en bit väg på deras marker och att de inte ansåg att
det fanns några hinder enligt 7 kap 15 § miljöbalken för att utföra åtgärden.
Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken inkom den 15 december 2020 i
efterhand för den anlagda grusvägen, se bilaga. Ansökan avser därmed utfyllnad av makadam och
grus för anläggande av en cirka 3,5 meter bred och 140 meter lång skogsväg.
Den 26 april 2021 inkom sökanden med komplettering om att dispensansökan även skulle omfatta
flytt och återuppförande av förrådsbyggnad om 8,5 m2, se bilaga.

Motivering
Aktuella bestämmelser
Syftet med strandskyddet är enligt vad som framgår av 7 kap 13 § miljöbalken att ur ett långsiktigt
perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och ett bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtarter. Strandskydd gäller längs kusten, samt vid insjöar och vattendrag.
I 7 kap. 15 § miljöbalken står det att inom ett strandskyddsområde får inte:
1. uppföras nya byggnader,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda
intressen enligt 7 kap 25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten
som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet
med skyddet skall tillgodoses.
Mark- och miljööverdomstolen har flera gånger prövat frågor om strandskyddsdispens för redan
utförda åtgärder, se bland annat målen M 639-12 och M 804-13. Det är därmed möjligt att bevilja
strandskyddsdispens i efterhand för en redan utförd åtgärd. För att en ansökan om dispens i
efterhand ska vara meningsfull måste den prövas enligt de förhållanden som rådde tiden innan
överträdelsen skedde, se MÖD M 8124-13.
Dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften.
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§ 100 forts.
Förhållandena på platsen
Berörda fastigheter och platsen för åtgärden är belägen vid den samlade bebyggelsen på XX, se
bilaga ”Kartunderlag” fig. 1. Platsen ligger utanför detaljplanelagt område, men i anslutning till
sammanhållen bebyggelse. För området finns inga särskilda områdesbestämmelser och det finns
inte upptaget i Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun eller omnämnt i fördjupad
översiktsplan för XX.
Den förrådsbyggnad som ansökan avser har flyttat från en plats vid fritidshusets södra gavel, som
numera upptas av en tillbyggnad, och har återuppförts 85 meter från närmsta strandlinje och 9 meter
utanför stenmuren vid en yta som används för parkering av hushållets bilar, se bilaga
”Komplettering”. Den 6 november 2018, § 130, beviljade Samhällsbyggnadsnämnden dispens för
tillbyggnad av befintligt bostadshus vid fastigheten XX och tomtplatsen avgränsades till en areal på
ca 525 m2 utmed befintlig stenmur, se bilaga ”Kartunderlag” fig 3, med mindre utökning vid
tillbyggnaden.
Avstyckning av fastigheten XX från stamfastigheten genomfördes 1967. Avstyckningen genomfördes
i enlighet med tomtplatsavgränsning fastställd i byggnadsdispens beslutad den 19 december 1966
(IIIR12 136 66). Fastighetens areal är 1 992 kvadratmeter och fastigheten är taxerad som
småhusenhet.
För området XX råder varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter enligt beslutskarta
tillhörande beslut om utökat strandskydd fattat av Länsstyrelsen i Kalmar län den
19 december 2014, dnr 511-4515-14. Beslutet innebär att bebyggelsen vid XX omfattas av
strandskydd.
Området omfattas av riksintresse för både naturvården och det rörliga friluftslivet, 3 kap 6 §
miljöbalken, samt särskilda geografiska hushållningsbestämmelser för turism och friluftsliv, 4 kap 2 §
miljöbalken. Området omfattas även av Länsstyrelsen i Kalmar läns naturvårdsprogram för östra
Småland, Misterhults skärgård klass 1, men XX benämns inte särskilt i texten som beskriver
skärgårdsområdet.
Små, omärkta strövstigar med varierande framkomlighet förekommer vid XX och förekomsten av
fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar, exempelvis XX, gör området intressant för
friluftslivet. Tillgängligheten för allmänheten till XX sydöstra strandlinje är dock begränsad då den
väg som enligt Lantmäteriets topografiska karta löper längs den södra strandlinjen blockeras med
staket och grindar vid bebyggelse som funnits sedan innan år 1975, se bilaga ”Kartunderlag” fig 5
samt bilaga ”Fotodokumetation” fig 8-9.
Naturen vid XX, öster om den samlade bebyggelsen på XX, består främst av tallhällmarksskog med
enstaka inslag av lövträd. Inga nyckelbiotoper eller skogsobjekt med särskilda naturvärden finns
utpekade men ett antal rödlistade kärlväxter har observerats; bland andra korskovall (nära hotad),
svedjenäva (nära hotad), skogsalm (akut hotad), hallonbjörnbär (starkt hotad), gullklöver (nära
hotad) samt pimpinellros (nationellt utdöd). Pimpinellrosen som observerats i närområdet har inte
återfunnit vid samhällsbyggnadskontorets platsbesök.
Längst ut på udden har även ett antal rödlistade fåglar observerats, som exempelvis havsörn (nära
hotad), ejder (starkt hotad) och smålom (nära hotad). Ön XX är av intresse för fågelskådning då ön
är häckningsplats för bland annat ejder.
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§ 100 forts.
Vägen som ärendet och ansökan gäller har anlagts utanför tidigare beslutad tomtplats, i skogsbryn
ut mot en relativt öppen och ljus naturmark beväxt med mindre buskage och enstaka träd, se bilaga
”Fotodokumentation”. Anläggandet av vägen har medfört att cirka ett tiotal träd och mindre buskage
avverkats och ett antal större stenar har flyttats. Marknivån har inte förändrats i någon betydande
omfattning.

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att både uppförandet av förrådsbyggnaden vid nuvarande
placering samt anläggandet av vägen kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna, då båda
åtgärderna har vidtagits inom strandskyddsområde och det enligt 7 kap 15 § miljöbalken är förbjudet
att nya byggnader samt utföra anläggningar som kan hindra eller avhålla allmänheten.

Anlagd väg
Vägar nämns i miljöbalkens förarbeten som exempel på anläggningar som kan vara otillåtna.
Avgörande är dock om vägen skulle hindra eller avhålla allmänheten från tillträde eller väsentligt
förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att den aktuella vägen omfattas av förbuden i 7 kap 15 §
miljöbalken, då det är förbjudet att utföra anläggningar som hindrar eller som kan uppfattas som av
allmänheten. Visserligen utgör den aktuella vägen inget hinder för allmänheten, utan underlättar
snarare tillgängligheten och framkomligheten, men nämndens bedömning är att vägens närhet till
bostaden på fastigheten XX gör att den kan uppfattas som avhållande.
Den första sträckan, ca 50 meter, i den norra delen av vägen kan inte anses ha medfört någon
påverkan på naturmiljön eller växter- och djurs livsvillkor, då denna del har anlagts på mark som
redan påverkats av omfattande grävning när den allmänna VA-ledningen anlades. Efterföljande 75
meter har dock anlagts genom opåverkad naturmark.
Samhällsbyggnadskontoret finner att särskilda skäl i enlighet med 7 kap 18 c § p 3 och 5 miljöbalken
föreligger för att bevilja dispens, då vägen för sin funktion måste ligga inom strandskyddsområde för
att ansluta till befintlig skogsväg och en ökad tillgänghet till strandlinjen för framförallt individer med
nedsatt rörlighet får anses vara ett angeläget allmänt intresse. Syftet med anläggandet av vägen har
varit att återfå tillgång till den befintliga skogsvägen längs XX södra strandlinje och öka
tillgängligheten till de natur- och kulturvärden som vid XX östra del. Genom anläggandet av vägen
har tillgängligheten för funktionshindrade och besökare med nedsatt rörlighet förbättrats avsevärt.
Eftersom hela XX och bebyggelsen vid XX omfattas av strandskydd har behovet av vägen inte
tillgodoses utanför området och en annan sträckning av vägen skulle innebära betydligt större
intrång i naturmiljön.

Flyttad förrådsbyggnad
Förrådsbyggnaden har placerats längre än 15 meter från huvudbyggnaden och omfattas därmed
inte av de undantagsföreskrifter som gäller för kompletteringsåtgärder i Kalmar län.
Samhällsbyggnadskontoret finner att särskilda skäl i enlighet med 7 kap 18 c § p 1 miljöbalken
föreligger för att bevilja dispens, då byggnaden inom den tomtplats som meddelades i samband med
byggnadsdispens den 19 december 1966 och på mark som nyttjas som infart och parkering. Även
om hela fastigheten inte ger intrycket av att vara ianspråktagen som tomtplats, synnerhet inte
naturmarken söder om stenmuren, så är den byggnadsdispens som meddelades 1966 (IIIR12 136
66) att betraktas som ett gynnande förvaltningsbeslut.
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§ 100 forts.
Den tomtplatsavgränsning som gjordes i samband med Samhällsbyggnadsnämndens beslut om
beviljad dispens för tillbyggnad, 2018-11-06, § 130, var således felaktig och ska rättas även om
fastighetsägaren vid beslutstillfället inte hade några synpunkter på avgränsningen.
Med anläggandet av vägen runt bostaden och vidare ner till skogsväg vid strandlinjen håller platsen
inte längre något betydande värde för strandskyddets syften.

Fri passage
Fri passage och allmänhetens tillgång till strandlinjen och möjlighet att röra sig i strandområdet
säkerställs genom den väg som anlagts.

Strandskyddets syften och intresseavvägning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förutsättningarna för att långsiktigt bevara goda livsvillkor
för växt- och djurlivet inte påverkas i någon betydande omfattning av åtgärden, då förrådsbyggnaden
placerats på grusad yta utan växtlighet och vägen har placerats så att intrång i naturmiljön har
begränsats i möjligaste mån. De hotade och särskilt skyddsvärda arter som observerats i området
har gemensamt att de trivs i torra och ljusa gräsmarker, vägkanter och marker som blottats eller
störts. Då anläggandet av vägen inte lett till att varken ljudförhållanden eller markfuktighet förändras
har möjligheten att bevara goda livsvillkor dessa arter inte påverkats.
Att området är upptaget som riksintresse i 4 kapitlet i miljöbalken innebär att särskilt stor vikt ska
läggas vid turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen. Då åtgärden lett till att
allmänhetens tillgänglighet till strandområdena vid XX har förbättrats påverkas friluftslivet inte
negativt, enligt samhällsbyggnadskontoret, förutsatt att angivna villkor följs.
Då de allmänna intressen som strandskyddet syftar till att bevara inte bedöms påverkas i någon
betydande omfattning anser samhällsbyggnadskontoret att en nekad dispens för ansökta åtgärder
skulle innebära en inskränkning som går längre än vad som krävs för att tillgodose strandskyddets
syften.

Information
Överprövning och överklagande
Samtliga kommunala beslut om dispens från strandskyddet ska, enligt 19 kap 3 a § miljöbalken,
skickas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska granska det kommunala beslutet och ska inom tre veckor besluta om
överprövning ska ske eller inte. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina
stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att
överklaga det kommunala beslutet.
Sökanden bör avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några åtgärder
vidtas.

Giltighetstid
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
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Bygglov, vattenverksamhet och övriga skyldigheter
Beslutet befriar inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Bygglov eller
marklov kan krävas.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om
kulturminnen m m omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Tillstånd från markägaren
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera
grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget innebär en bättre tillgång till strandlinjen vid XX för alla, inklusive barn och unga.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-07-02 att samhällsbyggnadsnämnden
beviljar strandskyddsdispens för åtgärderna i efterhand. Samhällsbyggnadskontoret föreslår vidare
att dispensen förenas med ett antal villkor.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Beslutsunderlag










Tjänsteutlåtande, 2021-07-02, SBN § 100/2021 bilaga 1
Ansökningshandlingar 2020-12-15
Komplettering, 2021-04-26
Kartunderlag
Fotodokumentation
Byggnadsdispens (IIIR12 136 66)
Avstyckningskarta
Svar från delägare till XX, 2020-08-27
Svar från ägare till XX, 2020-09-02

Skickas till
XX
Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se
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Dnr SBN 2021/000241-1

M 2021-525 Ansökan om strandskyddsdispens, XX
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av
fritidshus på fastigheten XX.

Jäv
Lars-Göran Hansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Lagstöd
Beslutet tas med stöd av 7 kap 13 och 15 §§ miljöbalken.

Avgift
För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige
den 23 november 2020, § 178. Avgiften i detta ärende blir 4 830 kronor. Faktura skickas separat.

Hur man överklagar beslutet
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Kalmar län, se bilaga.

Ärendet
Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken inkom den 1 april 2021. Ansökan
avser uppförande av fritidshus om ca 75 m2 och altan om 33 m2, som placeras ca 70 meter från
strandlinjen på ovan nämnd fastighet. Ett område på ca 50 meter lämnas mellan tomtplats och
strandlinje för fri passage. Sökanden har lämnat in situationsplan med önskad tomtplatsavgränsning
och ritning på fritidshuset, se bilaga Ansökningshandlingar.
Sökanden har anfört att särskilt skäl för dispensen föreligger då området redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § p 1, med
motiveringen: ”Fastighetsgränsen runt intilliggande fastighet XX går ut till strandlinjen och bryter
sedan tidigare möjligheten till fri passage längs strandlinjen. Området är därmed redan taget i
anspråk och möjliggör inte till strövområde eller promenadstråk.”
Samhällsbyggnadskontoret besökte platsen den 7 maj 2021. Bilder från fältbesöket bifogas, se
bilaga Fotodokumentation. Alternativa lägen har kommuniceras med sökanden, se bilaga
Kartunderlag fig 4.

Kommunicering
Förslag till beslut har skickats för kännedom och möjlighet till yttrande.
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Motivering
Aktuella bestämmelser
Syftet med strandskyddet är enligt vad som framgår av 7 kap 13 § miljöbalken att ur ett långsiktigt
perspektiv trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och ett bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtarter. Strandskydd gäller längs kusten, samt vid insjöar och vattendrag.
I 7 kap. 15 § miljöbalken står det att inom ett strandskyddsområde får inte:
1. uppföras nya byggnader,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i 1 och 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska, enligt 7 kap 18 f § miljöbalken,
inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet. Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda
intressen enligt 7 kap 25 § miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten
som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet
med skyddet skall tillgodoses.
Dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften.

Förhållandena på platsen
Fastigheten och platsen för åtgärden är belägen i strax söder om XX, se bilaga Kartunderlag fig 1.
Fastighetens areal är 16,8 hektar, varav 8,3 hektar på fastlandet. Fastigheten är taxerad som
lantbruksenhet och är idag bebyggd med omklädningsrum och utedass vid badplatsen söder om
småbåtshamnen. Platsen för åtgärden ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen
bebyggelse. Det aktuella området för ansökan finns inte upptaget i gällande Översiktsplan 2000 för
Oskarshamns kommun.
Naturen i området utgörs av hällmarkstallskog med inslag av framförallt björk och asp, men även
enstaka ek. Markvegetationen består främst av ris och mossa. Naturvärdena är främst kopplade till
den orörda och kustnära tallskogen samt de rödlistade arterna åkerkulla och hasselsnok.
Observationer av hasselsnok har inte rapporterats till Artdatabanken i närområdet av platsen som
ansökan gäller, men arten observeras ofta på blockiga miljöer i soliga lägen och det finns flera
observationer vid XX åt söder. Platsen som ansökan avser är blockrik, med mycket berg i dagen, se
bilaga Fotodokumentation. Platsen för ansökan gränsar till område med naturvårdsplan (Misterhults
skärgård, klass 1).
Området är orört, oexploaterat och ganska lätt att röra sig i. På vissa platser begränsas dock
framkomligheten av högre bergavsatser och branter. Det förekommer ett antal mindre gångstigar i
området, framförallt stigen som leder från XX och småbåtshamnen söderut till fastigheten XX.
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Vid platsen för ansökan råder strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken på 100 meter från
strandlinjen. Strandskyddet är utökat till 300 meter i vattenområdet enligt beslut om utökat
strandskydd i Oskarshamns kommun (dnr 511-4515-14). Platsen utgör dessutom riksintresse enligt
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel:





riksintresse för naturvården, 3 kap 6 § miljöbalken
riksintresse för det rörliga friluftslivet, 3 kap 6 § miljöbalken
riksintresse för turism och friluftsliv, 4 kap 2 § miljöbalken
riksintresse för obruten kust, 4 kap 3 § miljöbalken

Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs då det enligt 7 kap 15 § miljöbalken är förbjudet att
uppföra nya byggnader inom strandskyddsområde. Då fritidshuset ska uppföras 70 meter från
strandlinjen och inom strandskyddsområde ska dispens prövas.
Visserligen är grannfastigheten XX ianspråktagen på ett sätt som gör att passage utmed strandlinjen
är begränsad, men hemfridszonen vid fritidshuset på grannfastigheten bedöms inte sträcka sig
utanför fastighetsgränserna på ett sätt som gör att platsen som ansökan avser kan anses vara
ianspråktagen. Byggnaderna vid grannfastigheten ligger lågt i terrängen jämfört med omgivningen
och är förhållandevis skymda både vegetation och höjdskillnaden. Kontorets bedömning är att
platsen som ansökan avser är allemansrättsligt tillgänglig och inte ianspråktagen på ett sätt att den
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Kontoret bedömer att stigen som leder längs strandlinjen, badplatsen nordost om platsen som
ansökan avser eller bebyggelsen på grannfastigheten inte är sådana etableringar som gör att
platsen som ansökan avser är väl avskild från strandlinjen. Dispens kan heller inte ges med
tillämpning av något av de andra särskilda skälen som räknas upp i 7 kap 18 c § miljöbalken.
Vid avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken mellan allmänna och enskilda intressen bedömer
kontoret att beslutet inte innebär en större inskränkning i sökandens möjlighet och rätt att använda
mark eller vatten inom fastigheten. Då platsen utgörs av riksintresse för både naturvård och friluftsliv
får strandskyddet och de allmänna intressena väga tungt. Fastigheten som ansökan berör är stor
och det finns ytor utanför strandskyddade områden där fritidshus kan uppföras. XX ingår i
kommunens VA-plan och genom att placera fritidshuset närmre befintlig bebyggelse i XX skulle den
tillkommande bebyggelsen kunna ingå i det verksamhetsområde för vatten- och avloppshantering
som ska upprättas.
Det är kontorets bedömning att åtgärden riskerar att försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter på
platsen då åtgärden skulle kräva omfattande ingrepp i förhållandevis orörd natur där det kan
förekomma hasselsnok. Åtgärden strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Då det inte föreligger särskilda skäl enligt 7 kap 18 § § miljöbalken att bevilja dispens från
strandskyddsbestämmelserna och åtgärden inte är förenlig med strandskyddets syften bör ansökan
avslås.

Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte innebära någon påverkan för barn och unga.
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Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-07-23 att samhällsbyggnadsnämnden
avslår ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.
Sökanden har i e-post 2021-07-29 haft invändningar mot samhällsbyggnadskontorets förslag till
beslut, se bilaga. Invändningarna gäller främst kontorets bedömning att livsvillkoren för djur och
växtarter på platsen skulle försämras samt att området inte skulle vara taget i anspråk.
Samhällsbyggnadschefen står dock fast vid samhällsbyggnadskontorets bedömning och föreslår att
nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande 2021-07-23, SBN § 101/2021 bilaga 1
Ansökningshandlingar
Kartunderlag
Fotodokumentation
Sökandens bemötande av förslaget till beslut 2021-07-29
Hur man överklagar beslutet
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Dnr SBN 2021/000199-1

Planuppdrag för del av fastighet Oskarshamn 3:56,
Kyrkogården
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för
del av fastighet Oskarshamn 3:54, kyrkogården.

Ärendet
Oskarshamns församling har inkommit med ansökan om planändring för att möjliggöra byggnation
av nytt krematorium i södra delen av kyrkogården, i anslutning till Kapellvägen. Gällande detaljplan
anger ändamål begravningsplats. Vid aktuellt område medges ingen byggrätt i gällande detaljplan,
området är markerat som skyddsbälte, troligen avsett som skyddsområde från Kapellvägen mot
begravningsplatser.
Syftet är att planlägga för ändamål kyrkogård med byggrätt för krematorium samt se över in- och
utfartsmöjlighet mot Kapellvägen.
Planavtal kommer att tecknas med Oskarshamns församling som står för plankostnaden.
Konsekvenser för barn och unga
Planförslaget kommer inte att strida mot någon av FN:s artiklar i barnkonventionen. Det kommer
även fortsättningsvis vara möjligt för barn att vistas inom planområdet, till exempel när barnfamiljer
besöker området.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-07-01 att samhällsbyggnadsnämnden
ger kontoret i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av fastighet Oskarshamn 3:54, kyrkogården.

Dagens sammanträde
Planchefen redogör för ärendet.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Beslutsunderlag
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Dnr SBN 2021/000261-1

Åtgärdsplan vid konstaterad/befarad budgetavvikelse
i maj månad 2021 för samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer samhällsbyggnadskontorets förslag till åtgärdsplan
vid konstaterad budgetavvikelse för maj månad 2021 och överlämnar åtgärdsplanen till
kommunstyrelsen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden gör följande tillägg:
Tilltagande kostnader för bostadsanpassningsbidrag har en direkt påverkan på nämndens
budget och eftersom samhällsbyggnadsnämnden ska göra viktiga satsningar under den
närmaste tiden (till exempel inskanning av hela bygglovarkivet) befarar nämnden att nya
krav på åtgärder mot underskott kommer vara svåra att täcka utan negativa effekter på
dessa satsningar.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden redovisade i månadsbokslut per siste maj en avvikelse över 1 % av
nämndens nettobudget och fick då i uppdrag enligt beslut i kommunstyrelsen daterat 2021-06-15,
§ 179, att eliminera de negativa avvikelserna och öka fokus på kostnadskontrollen med beslut om en
åtgärdsplan. Nämnden ska till kommunstyrelsens sammanträde i augusti redovisa en åtgärdsplan
med syfte att få en ekonomi i balans.

Bakgrund
Oskarshamns kommuns ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler (fastställda av kommunfullmäktige 2019-12-09, § 187) omfattar rutiner för årsbokslut, delårsbokslut och månadsbokslut. Vid
budget- och målavvikelser ska nämnden omedelbart vidta åtgärder. Är avvikelsen eller åtgärderna
väsentliga och påverkar kommunfullmäktiges tidigare beslut om budget och verksamhet ska
nämnden göra en åtgärdsplan som i första hand ska genomföras inom de befintliga ramarna.
Vid månadsbokslut följer kommunstyrelsen upp nämndernas efterlevnad av budget och verksamhet.
När en nämnd rapporterar en budgetavvikelse eller i sin prognos befarar att lämna en avvikelse över
1% av sin nettobudget ska kommunstyrelsen utifrån sin uppsiktsplikt fortsättningsvis besluta om att
nämnden ska ta fram en särskild åtgärdsplan för att få en budget i balans. Budgetavvikelser eller
befarade prognoser upp till 500 tkr omfattas inte av denna rutin, vilket gäller samtliga nämnder.
De nämnder som för aktuell månad har en avvikelse gentemot budget med över 1% och över 500 tkr
ska omedelbart besluta om en åtgärdsplan för att uppnå budget i balans och återrapportera den
beslutade åtgärdsplanen till nästkommande kommunstyrelsesammanträde.
Enligt KS 2021/00485.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.
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Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-08-09 att samhällsbyggnadsnämnden
fastställer samhällsbyggnadskontorets förslag till åtgärdsplan vid konstaterad budgetavvikelse för
maj månad 2021 och överlämnar åtgärdsplanen till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet.
Ylva Alexandersson (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadskontorets förslag, men gör ett tillägg med följande lydelse:
Tilltagande kostnader för bostadsanpassningsbidrag har en direkt påverkan på nämndens
budget och eftersom samhällsbyggnadsnämnden ska göra viktiga satsningar under den
närmaste tiden (till exempel inskanning av hela bygglovarkivet) befarar nämnden att nya
krav på åtgärder mot underskott kommer vara svåra att täcka utan negativa effekter på
dessa satsningar.
Ordföranden frågar om Ylva Alexanderssons förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2021-08-09, SBN § 103/2021 bilaga 1
Åtgärdsplan vid befarad/konstaterad budgetavvikelse maj månad, SBN § 103/2021 bilaga 2

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-13
§ 104

Sida 21

Dnr SBN 2021/000260-1

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget 2022 och
verksamhetsplan (VP) 2023-2024 samt taxor och
avgifter 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer upprättad handlingsplan för samhällsbyggnadskontorets
verksamhet samt taxor och avgifter enligt dokumentet Taxor och avgifter Samhällsbyggnadsnämnden 2022 och överlämnar budgetpaketet till kommunstyrelsen.

Ärendet
Kommunstyrelsen har den 27 april 2021, § 98, beslutat om driftsbudget för 2022 samt verksamhetsplan för perioden 2023 – 2024. Utgångspunkten för kommunstyrelsens beslut är kommunfullmäktiges beslut i november 2020 avseende budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.
De beslutade budgetramarna är de ramar nämnderna har att förhålla sig till. Den 10 september ska
handlingsplaner samt förslag till taxor och avgifter lämnas in till ekonomiavdelningen.
Varje nämnd ska utifrån de av kommunfullmäktige beslutade ramarna upprätta handlingsplaner för
sin verksamhet. Handlingsplanerna ska beskriva förslag på förändringar av verksamheter,
företeelser och funktioner eller verksamhet/funktioner som utgår, för att hålla tilldelad budgetram.
Förändring kan avse såväl utveckling som avveckling.
Förslag till ändringar av taxor och avgifter beslutas i särskild ordning av nämnden och ska också
ingå i det budgetpaket som lämnas in för beslut i kommunfullmäktige.
Under september ska nämnden därefter besluta om verksamhetsbeskrivning med ekonomisk
budget, finansiella mål och löften samt eventuella behov av revideringar i handlingsplanen.
De ramar samhällsbyggnadsnämnden har att förhålla sig till framgår av nedan:
2022: 25 799 tkr
2023: 25 799 tkr
2024: 25 799 tkr
Effektiviseringskrav:
2022: 2023: 2024: Samhällsbyggnadschefen har upprättat förslag till handlingsplan för samhällsbyggnadskontorets
verksamhet. Handlingsplan för samhällsbyggnadskontoret lyfter fram de åtgärder som behövs för att
klara de ramar som kommunfullmäktige beslutat om.
Handlingsplanen har behandlats i samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp den 3 juni 2021.
Protokoll från samverkan ska bifogas budgetpaketet.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-13

Sida 22

§ 104 forts.

Konsekvenser för barn och unga
Beslutet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2021-08-11 att samhällsbyggnadsnämnden
fastställer upprättad handlingsplan för samhällsbyggnadskontorets verksamhet samt taxor och
avgifter enligt dokumentet Taxor och avgifter Samhällsbyggnadsnämnden 2022 och överlämnar
budgetpaketet till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Samhällsbyggnadschefen redogör för ärendet. I flera fall där dokumentet Taxor och avgifter
Samhällsbyggnadsnämnden 2022 kan inte innehåller taxor i kronor har kommande höjning beskrivits
i text, till exempel som ”Avgift 2022: 1078 kronor per timme + indexuppräkning med PKV från
oktober 2021”. Sådana brister rättas till inför publiceringen på kommunens webbplats.
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden
svarar ja.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande 2021-08-11, SBN § 104/2021 bilaga 1
Handlingsplan för samhällsbyggnadskontoret 2021-08-10, SBN § 104/2021 bilaga 2
Taxor och avgifter Samhällsbyggnadsnämnden 2022, SBN § 104/2021 bilaga 3
Protokoll från samverkansmöte 2021-06-03 och 2021-06-18, SBN § 104/2021 bilaga 4

Skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningsekonom

För åtgärd:
Ekonomiavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-13

Sida 23

§ 105

Anmälningsärenden
Nedanstående anmälningsärenden noteras som anmälda:
SBN 2021/000024

Revisionsrapport Granskning av kommunens
krisberedskap, Oskarshamns kommun, PwC, juni 2021

SBN 2021/000024

Dom från Mark-och miljööverdomstolen gällande klagomål
på höga ljudnivåer från räddningstjänstens tyfon på
fastigheten XX

SBN 2021/000024

Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte ge
prövningstillstånd, XX

SBN 2021/000024

Länsstyrelsens beslut - Överklagat beslut om avslag på
ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, XX

SBN 2021/000121

Överklagande - Beslut gällande nybyggnad av
enbostadshus, XX

SBN 2021/000024

Beslut från Länsstyrelsen- Avslår överklagandet gällande
Klagomål buller, XX

SBN 2021/000024

Beslut från Länsstyrelsen att inte överpröva
strandskyddsdispens, XX

SBN 2021/000024

Samråd om att ta jordbruksmark ur produktion på
fastigheten XX, Oskarshamn kommun

SBN 2021/000024

Beslut för kännedom från Länsstyrelsen gällande dispens i
Blå Jungfruns nationalpark

SBN 2018/000183

KF § 98 Antagande av detaljplan för del av
Kristineberg 1:1, Kristineängs förskola

SBN 2021/000023

KF § 100 Organisatorisk överflyttning av verksamheten
Alkoholhandläggning

SBN 2021/000224

KF § 109 Uppdrag att besvara medborgarförslag nr 12/21 Energitorg i hamnområdet

SBN 2021/000023

KF § 115 Val av ny 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

SBN 2021/000062

KS § 179 Nämnds åtgärder vid konstaterad/befarad
budgetavvikelse - maj 2021

SBN 2021/000062

KS § 180 Månadsbokslut maj 2021 –
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-13
SBN 2021/000023

KS § 184 Markanvisningstävling kv. Gråsparven

SBN 2021/000023

KS § 185 Förslag till Optionsavtal del av Kristineberg 1:1

SBN 2021/000229

KS § 188 Beslut om "trivselpengar" till personalgrupper

SBN 2021/000023

KS § 193 Inbjudan att lämna yttrande i remissen av
revideringen av Kalmar läns åtgärdsprogram för miljömålen

SBN 2021/000023

KS § 195 - Utvecklingsplan för Havslätts camping

SBN 2021/000023

KS § 196 Riktlinjer för styrdokument

SBN 2019/000150

KS § 197 Gatunamnsberedningen - Kvartersnamn och
gatunamn nya bostadsområden Långelid samt vägen till
Bockara församlingshem och kyrka

SBN 2021/000023

KS § 210 Val av firmatecknare 2021

SBN 2021/000023

KS § 220 Anställning av ny kommundirektör

SBN 2021/000023

KSAU § 122 Riktlinje och rutin mot kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier

SBN 2021/000023

BN § 41 Utökad lokalyta i förskolan – Information om status
gällande Kristineängs förskola i Kristineberg och förskola i
Fredriksberg

SBN 2021/000023

BN § 48- Utvecklingsplan för Havslätts camping

Justerarsignaturer

Sida 24

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-08-13

Sida 25

§ 106

Anmälan av delegationsbeslut
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda:
SBN 2021/000076

Anmälan av delegationsbeslut till
samhällsbyggnadsnämnden 2021, 1 juni - 31 juli,
SBN § 106/2021 bilaga 1

AlkT dnr
102-2021-00044

Anmälan enligt 9 kap. 11§ Alkohollagen (2010:1622)
gällande XX, SBN § 106/2021 bilaga 2

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

