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§ 19  Dnr SBN 2023/000021-3 

Fastställande av dagordning för 
samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-14 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Utskickad dagordning fastställs. 
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§ 20  Dnr SBN 2023/000030-2 

M 2022-1198 Ansökan om strandskyddsdispens för 
brygga, XX 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för brygga vid 
fastigheten XX. 

Reservationer 

Sven-Arne Ericsson (SD), Peter Bohman (SD) och Per Tingström (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Lagstöd 

Beslutet tas med stöd av 7 kap 13-15 §§ miljöbalken, samt 25-26 §§ miljöbalken. 

Avgift 

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige 
den 15 november 2021, § 165. Avgiften i detta ärende blir 4 945 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 (MB) inkom den 5 november 
2022. Ansökan avser anläggande av en brygga, ca 2,4 meter bred och 10 meter lång fast brygga 
uppförd på stenkista med gjutet landfäste, vid ovan nämnd fastighet och ut i XX, se bilaga 
”Ansökningshandlingar”. 
 
Sökanden har anfört att särskilt skäl för dispensen föreligger då området behövs för en anläggning 
som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,  
7 kap 18 c § punkt 3 MB. 
 
Sökanden har lämnat in foton på den brygga som tidigare funnits på platsen samt framfört att deras 
fastighet har en strandtomt och att den nya bryggan är tänkt att uppföras på samma plats som 
tidigare brygga. 
 
Samhällsbyggnadskontoret besökte platsen den 3 januari 2023. Vid detta tillfälle noterades att den 
gamla bryggan är helt riven. Bilder från fältbesöket bifogas, se bilaga ”Bilder från platsbesök”. 

Kommunicering 

Förslag till beslut skickades den 10 februari 2023 till sökanden för kännedom och möjlighet till 
yttrande. Sökanden inkom den 27 februari 2023 med synpunkter på förslag till beslut. Sökandens 
synpunkter samt kartbilder över bryggor i XX finns att läsa i sin helhet i bilaga ”Synpunkter  
2023-02-27”. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömning beträffande förutsättning att bevilja dispens har inte ändrats 
och kontorets förslag till beslut står fast. 
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§ 20 forts. 
 
Att bryggor och båthus tillhör skärgårdens karaktär, eller att det rör sig om en ”strandtomt”, är i sig 
inte ett särskilt skäl för att bevilja dispens för en brygga enligt 7 kap 18 c § MB.  
 
Prövning av dispens sker utifrån de förhållanden som råder vid platsen som respektive ansökan 
avser, samt de regelverk som gäller vid tidpunkten då åtgärden och ansökan om dispens görs. 
Huruvida övriga fastigheter utmed XX har tillgång till bryggor eller båthus, lagligt uppförda eller inte, 
är av begränsad betydelse i det aktuella fallet och är inte skäl för dispens för en ny brygga. 
Likabehandlingsprincipen gäller vid myndighetsutövning, men sedan Oskarshamns kommun övertog 
prövningen av strandskyddet, i samband med ändringar av miljöbalken i Lag (2009:532) om ändring 
i miljöbalken, har samhällsbyggnadsförvaltningen varken prövat eller beviljat dispens för ny brygga, 
båthus eller utökning av befintlig brygga utmed XX. Vid översiktlig genomgång av de bryggor och 
båthus som sökanden markerat har samhällsbyggnadskontoret funnit att bryggor/båthus fanns vid 
flertalet av dessa platser redan innan 1973. Oavsett om dispenspliktiga bryggor uppförts eller 
ändrats utan dispens så är det inte skäl för att bevilja dispens för den brygga som aktuell ansökan 
avser. 
 
Samhällsbyggnadskontoret delar uppfattningen om att det funnits en brygga vid fastigheten redan 
innan strandskyddet infördes 1975. Om den tidigare bryggan hade underhållits eller reparerats 
kontinuerligt, och inte låtits förfalla till det skick som framgår av både sökanden inlämnade bild och 
figur 5 i bilaga ”Kartunderlag”, hade dispens inte krävs för att behålla den tidigare bryggan. 
Sökanden beskriver själv att fastigheten hade stått tom i över 20 år vid förvärvet av fastigheten, samt 
att bryggans skick var dåligt och blev sämre för varje storm. Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
är att förfallet hade gått så långt redan vid den tid som sökandens bild togs att åtgärdande av 
bryggan inte längre kunde betraktas som underhåll eller reparation, utan anläggande av en ny 
brygga vilket kräver dispens. 
 
Vid samhällsbyggnadskontorets platsbesök kunde inga spår av tidigare stenkista observeras. Även 
om tidigare stenkista skulle finnas kvar bedöms en ny brygga på platsen fortfarande ha en större 
avhållande effekt på friluftslivet inom vattenområdet än eventuella rester av stenkistan. Ansökt 
brygga är visserligen av mindre omfattning och kan antas få en begränsad påverkan på livsvillkoren i 
vattenområdet, men för att dispens ska vara möjlig att beviljas ska åtgärden vara förenlig med 
strandskyddets båda syften. 
 
Beträffande avstånd och körtid till närliggande marinor och småbåtshamnar bedömer 
samhällsbyggnadskontoret att dessa inte är orimliga, då det aktuella fallet utgör ett fritidsändamål 
och inte verksamhetsutövning. Den brygga som finns strax åt öster från den aktuella fastigheten är 
visserligen privatägd, men bedöms inte ligga i direkt anslutning till tomtplats eller hemfridszon och 
omfattas på så vis av allemansrätten. Det finns inget förbud mot att tillfälligt förtöja eller bada vid en 
brygga som ligger utanför en tomt. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir 
hindrad från att använda sin brygga och därför behöver bryggans ägare ge sitt godkännande innan 
bryggan börjar nyttjas gemensamt för exempelvis förtöjning av båt. 

Motivering 

Aktuella bestämmelser 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är 
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen 
för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de 
oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
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§ 20 forts. 
 
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. 
 
Av 7 kap 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte: 
1. nya byggnader uppföras, 
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. 
 
Enligt 7 kap 18 c § MB får som särskilda skäl för dispens beaktas endast om det område 
som dispensen avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
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 är belägen vid XX, norr om Misterhult i Oskarshamns kommun och  
söder om Blankaholm i Västerviks kommun, se bilaga ”Kartunderlag”. 
 
På fastigheten finns ett sommarhus samt tre mindre komplementbyggnader. Befintligt bostadshus 
har funnits sedan lång tid tillbaka och finns markerat som boningshus med omgivande trädgård på 
den ekonomiska kartan från 1943 (Solstadström, 6G6i45). Bostadshuset ligger ca 35 meter från 
strandlinjen. Komplementbyggnaderna och en tidigare brygga vid platsen som ansökan avser var 
uppförda innan strandskyddet infördes 1975, se bilaga ”Kartunderlag”. Nere vid strandkant finns två 
gamla stenmurar, vid nordvästra respektive sydöstra fastighetsgränsen, i varierande skick. 
Fastigheten styckades av 2019 från stamfastigheten XX (ärendenummer H18589) med en areal på 
2752 m2 och taxering som småhusenhet. 
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§ 20 forts. 
 
Strax öster om den aktuella fastigheten och platsen som ansökan avser finns en mindre brygga 
uppförd vid en öppen gräsmark som inte ingår i någon tomtplats. Marken som bryggan är belägen 
vid är visserligen svårtillgänglig men det finns mindre luckor både mellan fastigheterna XX och XX, 
samt mellan XX och strandlinjen, som gör att det är möjligt för allmänheten att ta sig till platsen. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. För det aktuella 
området finns inga särskilda områdesbestämmelser och inga särskilda ställningstaganden i 
Översiktsplan 2030 för Oskarshamns kommun. 
 
Vid XX råder strandskydd på 100 meter från strandlinjen på land, samt 300 meter i vattenområdet, 
enligt 7 kap 13 och 14 §§ MB och Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd i Oskarshamns 
kommun (2014-12-19, dnr 511-4515-14). 
 
För området gäller även särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB. 
Bestämmelserna i 4 kap 2 § MB innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas 
vid ingrepp i miljön. Området vid XX utgör dessutom riksintresse för naturvården (Västervik och 
Oskarshamns skärgårdar, NRO08002) och det rörliga friluftslivet (Norra Smålands skärgård,  
FH 02) enligt 3 kap. 6 § MB. 
 
XX och tillhörande strandområden ingår i naturvårdsplan för Oskarshamns kommun, Misterhults 
skärgård (klass 1). Kuststräckan utmed södra delen av XX utgörs framförallt av hällmarkstallskogar 
med inslag av gran, björk och asp. Vid Ugglekullen i den östra delen av sträckan finns flera 
nyckelbiotoper som utgörs av både ädellövträd med ek som aspskogar. Inga nyckelbiotoper eller 
fynd av rödlistade arter finns utpekade eller rapporterade vid fastigheten som ansökan avser. 
 
Ostkustledens etapp 5 (Mörtfors–Stärneberg) löper en kort sträcka, ca en kilometer, utmed XX södra 
strand. Det finns ett flertal luckor i den utspridda bebyggelsen som ger allmänheten tillgång till 
strandområden utmed XX. 
 
Den norra delen av XX och Solstadhalvön utgör riksintresse för kulturminnesvården enligt  
3 kap. 6 § MB och ingår i Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun (område 33 Virum- 
Solstadström-Blankaholm). Kallsebo och Kalvsjön, söder om platsen som ansökan avser, är också 
upptagna i Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun. 
 
Närmaste tätort är Blankaholm som är en mindre ort med livsmedelsbutik, apotek, restauranger, 
café, camping, gästhamn med tillhörande servicehus och tvättstuga, uthyrning av kajaker och 
småbåtar, stuguthyrning samt marina. Körtid från fastigheten till Blankaholm är ca 20-30 minuter. 
Småbåtshamn finns även vid Lindnäs, öster om fastigheten, med körtid på ca 30-40 minuter från 
fastigheten. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ansökt brygga kommer uppföras inom område där 
strandskydd råder och att dispens krävs, då det enligt 7 kap 15 § punkt 2 MB är förbjudet att uppföra 
anläggningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område den annars hade 
fått vistas på. Visserligen får hela den berörda fastigheten anses vara ianspråktagen som tomtplats, 
vilket innebär att allmänheten inte har rätt att vistas i landområdet inom fastigheten, men  
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vattenområdet utanför den aktuella fastigheten är fortfarande allemansrättsligt tillgängligt då 
allmänhetens rätt att röra sig i vattenområden är vidsträckt. Det är t.ex. tillåtet att ro, segla eller åka 
motorbåt, simma i vattnet, eller gå på isen vintertid, omedelbart utanför en strandägares bostadshus 
(jfr MÖD 2011:42). Vattenområdet och strandlinjen är förhållandevis öppen och det är idag möjligt 
för sjöfarande allmänhet att passera ohindrat förbi platsen där ansökt brygga är avsedd att placeras. 
 
Enligt 7 kap 15 § punkt 4 MB får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkor för djur- eller 
växtarter. Förändringarna för djur- och växtarters livsvillkor skulle i detta fall bestå av dels fysiska 
förändringar vid anläggandet av bryggan och stenkistan, samt dels att den nya bryggan har större 
skuggningseffekt än den förfallna bryggan som tidigare funnits. 
 
För att dispens från förbuden i 7 kap 15 § MB ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl i 
enlighet med 7 kap 18 § c MB. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det inte föreligger 
särskilda skäl att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Vad gäller anläggande av bryggan kan samhällsbyggnadskontoret konstatera att denna naturligtvis 
för sin funktion måste ligga vid vattnet. Vid bedömningen av det angivna särskilda skälet är det dock 
inte tillräckligt att konstatera att exempelvis en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. Utöver 
detta ska även behovet av bryggan prövas och om behovet kan tillgodoses utanför området, till 
exempel genom att det finns eller planeras en gemensam brygganläggning i närheten. I detta fall är 
fastighetsägarna inte beroende av att ha en båt för att kunna nå sin fastighet och det finns en 
befintlig brygga strax öster om den ansökta platsen som skulle vara möjlig att nyttjas gemensamt. 
Det finns även småbåtshamnar både vid Blankaholm och vid Lindnäs båtvarv där önskemål om 
båtplatser skulle kunna tillgodoses. Samhällsbyggnadskontoret anser att det inte är klarlagt att det 
finns ett behov av brygga för nyttjandet av fastigheten, samt att önskemålet av en brygga för bad 
eller båtplats kan tillgodoses på annat sätt. Därför bedömer samhällsbyggnadskontoret att det 
särskilda skälet enligt 7 kap 18 c § punkt 3 MB inte är tillämpbart för att bevilja dispens. 
 
Dispens kan heller inte ges med tillämpning av något av de andra särskilda skälen, då det rör sig om 
ett enskilt intresse som inte berör någon verksamhet eller är unikt av sin karaktär. På ansökt plats 
har visserligen funnits en brygga tidigare och ett av de särskilda skälen för dispens är att platsen 
som dispensen avser redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att platsen saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Både sökandens inlämnade bild på den förfallna bryggan och historiska 
ortofoton visar dock att bryggan varit kraftigt förfallen och obrukbar sedan en längre tid tillbaka. 
Förfallet av bryggan bedöms ha gått så pass långt att det inte har gått att anta att bryggan nyttjats 
och på så vis bedömer samhällsbyggnadskontoret att vattenområdet inte är eller har varit 
ianspråktaget för ändamålet på lång tid. 
 
Det är samhällsbyggnadskontorets bedömning att ansökt brygga kommer hindra framkomligheten 
inom vattenområdet och få en avhållande effekt på allmänheten. Anläggandet av bryggan försämrar 
även livsvillkoren för djur- och växtarter på platsen, både genom fysiska åtgärder vid botten i 
samband med anläggande av stenkista samt förändringar i skuggförhållanden på havsbotten. 
Åtgärden strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en avvägning enligt 7 kap 25 § MB. I avvägningen mellan det 
enskilda intresset att vidta en åtgärd och de allmänna intressen som strandskyddet ska tillvarata så 
ska det enskilda intresset inte inskränkas mer än vad som krävs för att tillvarata de allmänna 
intressena. Vid bedömning av det allmänna intressets betydelse ska hänsyn tas också till andra 
skyddsbestämmelser för området. Enligt rättspraxis är en fastighetsägares önskemål om att ha en 
brygga inte ett tungt vägande intresse, i vart fall inte när bryggan som i detta fall inte är nödvändig  
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för att ägaren ska kunna nå sin fastighet. I beskrivningarna av riksintresse för naturvården och 
friluftsliv nämns bland annat att områdets karaktär av oexploaterad skärgård och möjligheter till 
båtliv, fiske, bad, vandring m.m. bör bibehållas. Att området är upptaget som riksintresse i 4 kap. MB 
innebär att särskilt stor vikt ska läggas vid turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att en nekad dispens inte påverkar sökandens 
möjlighet att nyttja sin fastighet i större utsträckning än vad som behövs för att säkerställa 
strandskyddets syften. 
 
Då samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det saknas särskilda skäl för dispens, samt att 
sökandens enskilda intresse av att bygga en brygga inte bedöms väga tyngre än strandskyddet och 
områdets höga friluftsvärden, bör ansökan om dispens avslås. 

Konsekvenser för barn och unga 

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

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-17 och reviderat tjänsteutlåtande 
2023-03-02 att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för brygga vid 
fastigheten XX. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 10, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson redogör för ärendet.  
 
Peter Bohman (SD) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden bör lämna dispens för renovering av 
bryggan på fastigheten XX. 
 
Robin Hanzl (M) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden frågar först om samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget från Robin Hanzl (M). 
Ordföranden frågar därefter samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget från Peter Bohman (SD). 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget från Robin Hanzl (M). 
 
Votering begärs.  
 
Vid omröstningen får de som röstar för förslaget från Robin Hanzl (M) svara ”Ja” och de som röstar  
för förslaget från Peter Bohman (SD) svara ”Nej”. 
 
”Ja” röstar Marie Holmgren (S), Joakim Rylin (S), Jerry Mohs (S), Robin Hanzl (M),  
Emil Jörgensen (M), Abdi Diirshe (M), Kenny Svahn (KLP) och Claes Zachrisson (V). 
 
”Nej” röstar Sven-Arne Ericsson (SD), Peter Bohman (SD) och Per Tingström (KD). 
 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslaget från Robin Hanzl (M). 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-03-02, SBN § 20/2023 bilaga 1 

 Ansökningshandlingar 

 Kartunderlag 

 Bilder från platsbesök 

 Synpunkter från sökanden 2023-02-27 

Skickas till 

Delges: 

XX 
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§ 21  Dnr SBN 2023/000031-1 

M 2022-1241 Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av garage, XX 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
garage på fastigheten XX.  

Lagstöd  

Beslutet tas med stöd av 7 kap 13-15 §§ miljöbalken, samt 7 kap 25-26 §§ miljöbalken.  

Avgift  

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige 
den 15 november 2021, § 165. Avgiften i detta ärende blir 4 945 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 (MB) inkom den 23 november 
2022. Ansökan avser uppförande av garage om ca 30-40 m2 som placeras på fastighetens östra 
skifte, ca 50-60 meter från huvudbyggnaden på ovan nämnd fastighet, 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 § punkt 1 MB, 
samt att byggnaden kommer uppföras i anslutning till befintligt bostadshus, 7 kap 18 d § MB. 
 
Som motivering för hur grunden för dispens uppfylls har sökanden framfört följande: 
”Byggnaden som dispensansökan avser är för byggnation av garage med byggyta av ca 30-40 m2. 
Eftersom den delen av fastigheten som är belägen utanför strandskyddat område är upptagen med 
byggnader, nytt avloppssystem enl. gällande regler samt div. el så är det ej möjligt att uppföra ett 
garage på denna del av fastigheten. Den enda möjliga platsen är på det område som berörs av 
strandskyddet. Där finns möjlighet att uppföra garage strax öster om genomfartsvägen som löper 
genom Bussvik. Denna byggnad skulle ej påverka allmänhetens möjlighet att nyttja området.” 
 
Samhällsbyggnadskontoret besökte platsen den 3 januari 2023. Bilder från fältbesöket bifogas, se 
bilaga ”Bilder från platsbesök”. 

Kommunicering 

Förslag till beslut skickades den 10 februari 2023 till sökanden för kännedom och möjlighet till 
yttrande. Inga synpunkter har inkommit. 
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Motivering 

Aktuella bestämmelser 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är 
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen 
för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de 
oavbrutet funnits på platsen sedan 1975. 
 
Syftet med strandskyddet är enligt vad som framgår av 7 kap 13 § MB 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. 
 
Av 7 kap 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte: 
1. nya byggnader uppföras, 
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. 
 
Enligt beslut från Länsstyrelsen Kalmar län, dnr 521-3297-15, gäller förbuden i 7 kap 15 § MB inte 
för kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas: 
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. 
 
Enligt 7 kap 18 c § MB får som särskilda skäl för dispens beaktas endast om det område 
som dispensen avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Om prövningen gäller dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader, inom område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område), får 
enligt 7 kap 18 d § MB även beaktas om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till 
befintligt bostadshus. 
 
Kriterierna för utpekande av LIS-område framgår av 7 kap 18 e § MB. Ett LIS-område ska vara 
lämpligt för utveckling av landsbygdsutveckling, vara av sådant slag och omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses, endast ha liten betydelse för strandskyddets 
syften och inte vara beläget i ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till 
Forsmark i Östhammars kommun. 
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Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska, enligt 7 kap 18 f § MB, 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 § MB. 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 § MB endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften. 

Förhållandena på platsen 

Fastigheten som ansökan berör är belägen i Bussvik, 10 km norr om Figeholm, se bilaga 
”Kartunderlag”. Fastigheten är uppdelad i två skiften med en total areal på 5255 m2 och taxerad som 
bebyggd småhusenhet. På fastighetens västra skifte finns bostadshus och komplementbyggnader 
uppförda med en etablerad tomtplats sedan innan strandskyddet infördes 1975. År 2017 
genomfördes en fastighetsreglering där det östra skiftet överfördes till fastigheten XX.  
Den ansökta åtgärden avser en plats på fastighetens östra skifte, öster om genomfartsvägen, se 
bilagorna ”Ansökningshandlingar” och ”Kartunderlag”. På det östra skiftet finns en gammal 
kvarnbyggnad samt brygga. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. För området finns 
inga särskilda områdesbestämmelser och det finns inte upptaget i Översiktsplan 2030 för 
Oskarshamns kommun. 
 
Vid Bussviken råder varierat strandskydd från 100 meter till 300 meter från strandlinjen på land, 
samt 300 meter i vattenområdet, enligt 7 kap 13 och 14 §§ MB och beslutskarta till Länsstyrelsens 
beslut om utvidgat strandskydd i Oskarshamns kommun (2014-12-19, dnr 511-4515-14). Utmed det 
vattendrag som rinner genom Bussvik och det östra skiftet råder också 100 meter strandskydd. 
Strandskyddets omfattning vid platsen som ansökan avser framgår av figur 3 i bilaga ”Kartunderlag”. 
 
För området gäller även särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB. 
Bestämmelserna i 4 kap 2 § MB innebär att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas 
vid ingrepp i miljön. Området vid Bussvik ingår dessutom i område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet (Norra Smålands skärgård, FH 02) enligt 3 kap. 6 § MB.  
 
Vattenområdet vid Bussviken ingår i område av riksintresse för naturvården (Västervik och 
Oskarshamns skärgårdar, NRO08002) enligt 3 kap. 6 § MB. Vattenområdet vid Bussviken ingår 
även i naturvårdsplan för Oskarshamns kommun, Misterhults skärgård klass 1, men viken omnämns 
inte med några särskilda värden i planbeskrivningen av området. 
 
Vid samhällsbyggnadskontorets platsbesök noterades att platsen som ansökan avser utgörs av 
buskage och öppen gräsmark ner till strandlinjen. Den gamla kvarnbyggnaden var i nedgånget skick 
och ingav inte något intryck av att generera någon hemfridszon. Den gamla byggnaden syns på den 
ekonomiska kartan från 1943 och har funnits platsen sedan innan strandskyddet infördes. 
Samhällsbyggnadskontoret har inga uppgifter om att några äldre dispenser har beviljats för att vidta 
åtgärder vid marken på det östra skiftet. Ostkustleden sträcker sig utmed grusvägen som delar 
fastighetens två skiften och kontorets uppfattning vid platsbesöket var att området öster om 
grusvägen var allemansrättsligt tillgängligt. Samhällsbyggnadskontoret noterade även att 
parkeringsmöjlighet finns vid bostadshuset på det västra skiftet. 
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Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att platsen som garagebyggnaden ska uppföras på ligger inom 
strandskyddat område och att dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs, då det enligt 7 kap 
15 § MB är förbjudet att uppföra nya byggnader. Då bygganden uppförs längre från fastighetens 
huvudbyggnad än 15 meter är inte undantagsbestämmelser enligt Länsstyrelsens beslut (dnr 521-
3297-15) för kompletteringsåtgärder tillämpbara. Därför ska dispens prövas för nybyggnad av 
garage på ansökt plats. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att det inte föreligger särskilda skäl att bevilja dispens 
från strandskyddsbestämmelserna. Platsen bedöms inte vara ianspråktagen på ett sätt som gör att 
den saknar betydelse för strandskyddets syften, då den ligger utanför etablerad tomtplats och 
hemfridszon och allemansrätten inte är utsläckt på platsen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispens heller inte kan ges med tillämpning av något av de 
andra särskilda skälen enligt 7 kap 18 c § MB. Att det saknas utrymme för att uppföra en 
garagebyggnad vid bostadshuset och inom redan etablerad tomtplats är inte skäl för att bevilja 
dispens och ta allemansrättsligt tillgänglig mark i anspråk. 
 
Att en byggnad uppförs i anslutning till befintligt bostadshus kan enligt 7 kap 18 d § MB endast 
tillämpas som skäl för dispens inom område som uppfyller kriterierna för landsbygdsutveckling i 
strandnära område (LIS). Området vid Bussvik är inte utpekat som ett LIS-område i översiktsplan för 
Oskarshamns kommun och samhällsbyggnadskontorets bedömning är att området inte uppfyller 
kriterierna som ställs i 7 kap 18 e § MB, då det rör sig om ett kustområde mellan gränsen till Norge 
och Forsmark i Östhammar kommun. Därför kan de särskilda skälen enligt 7 kap 18 d § MB inte 
tillämpas i detta fall. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att garaget kommer få ha en avhållande effekt på 
allmänheten och påverka allmänhetens uppfattning av dess rätt till tillträde. Påverkan på djur- och 
växtarters livsvillkor på platsen kommer visserligen begränsas till den yta som byggnaden skulle 
uppta, men då åtgärden har en negativ påverkan på förutsättningarna att trygga allmänhetens 
tillgång till strandområden strider åtgärden därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
 
En avvägning enligt 7 kap 25 § MB mellan sökandens enskilda intresse av att uppföra ett garage 
och de allmänna intressen som strandskyddet ska bevara har gjorts. I avvägningen mellan det 
enskilda intresset att vidta en åtgärd och de allmänna intressen som strandskyddet ska tillvarata så 
ska det enskilda intresset inte inskränkas mer än vad som krävs för att tillvarata de allmänna 
intressena. Vid bedömning av det allmänna intresset betydelse ska hänsyn tas också till andra 
skyddsbestämmelser för området. I detta fall kan inte den enskildes intressen anses väga tyngre än 
strandskyddets syften. Den tänkta placeringen på byggnaden bedöms få en privatiserande effekt 
och verka avhållande på allmänhet som önskar ströva i området. En nekad dispens för nybyggnad 
av garage på ansökt plats bedöms inte påverka sökandens möjlighet att nyttja sin fastighet i större 
utsträckning än vad som behövs för att säkerställa strandskyddets syften. 
 
Då särskilda skäl enligt 7 kap 18 c MB saknas, åtgärden strider mot strandskyddets syften och 
intresseavvägningen inte visat att sökandens enskilda intresse väger tyngre än strandskyddet ska 
ansökan om dispens avslås. 

Konsekvenser för barn och unga 

Beslutet har inga direkta eller betydande konsekvenser för barn och unga.  
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Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-17 att samhällsbyggnadsnämnden 
avslår ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten XX. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 11, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson redogör för ärendet.  
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-02-17, SBN § 21/2023 bilaga 1 

 Ansökningshandlingar 

 Kartunderlag 

 Bilder från platsbesök 

Skickas till 

Delges: 

XX 
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§ 22  Dnr SBN 2023/000033-1 

M 2022-1303 Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad inom LIS-område, XX 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § miljö-
balken för uppförande av enbostadshus och garage, samt anläggande av tillfartsväg, på fastigheten 
XX. 
 
Dispens för åtgärden beviljas under villkor att: 
 
1. Byggnaderna uppförs enligt ansökningshandlingar, se bilaga ”Ansökningshandlingar  

2022-12-26”. 
2. Anläggande av tillfartsväg genomförs så som angivits i ansökan, se bilaga ”Ansöknings-

handlingar 2022-12-26”, och den information som lämnats under handläggning av ärendet. 
3. Den yta som får tas i anspråk som tomtplats är markerad med röd linje och koordinater på 

bifogad situationsplan, se bilaga ”Tomtplatsavgränsning”, samt ett 3 meter brett område för 
tillfartsvägen. 

4. Befintlig marknivå ska bibehållas utanför tomtplatsavgränsning och tillfartsväg. 
5. Tomtgränsen ska markeras med staket, mur eller dylikt. 
 
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. 

Lagstöd 

Beslutet tas med stöd av 7 kap 13-15 §§ och 18 b-d §§ miljöbalken. 

Avgift 

För handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige 
den 15 november 2021, § 165. Avgiften i detta ärende blir 2 967 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 (MB) inkom den 26 december 
2022 och avser uppförande av enbostadshus och garage, samt anläggande av tillfartsväg, på ovan 
nämnd fastighet, se bilaga ”Ansökningshandlingar 2022-12-26”. 
 
Enligt sökandens inlämnade situationsplan kommer bostadshuset att vara ca 100 m2 stort och 
garaget kommer vara ca 80 m2. Ett område på 3081 m2 har önskats som tomtplats. 
 
Som särskilt skäl för dispensen har sökanden anfört att området är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, 7 kap 18 c § 
punkt 2 MB, samt att bostaden kommer uppföras i anslutning till befintligt bostadshus och att 
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byggnaden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden, 7 kap 18 d § MB. Vidare framför 
sökanden följande: 
”Byggnaden samt tomtplatsavgränsningen är i linje med tidigare bebyggelse i området och väl skilt 
från det vatten som strandskyddet avser. Området är även utpekat som LIS-område i 
översiktsplanen för Oskarshamns kommun som är under framtagande.” 
 
Under handläggningen av ärendet har sökanden inkommit med följande uppgifter beträffande 
planerade byggnader och åtgärder: 

 Bostadshuset är tänkt att bli ett enplanshus i lantlig stil, se bilaga ”Inspirationsbilder 2023-01-25”. 

 Utöver anläggning av vägen upp till huskropparna kommer en grusplan anläggas mellan 
bostadshuset och det garage som visas på situationsplan i ansökan. 

 Omkringliggande landskap är tänkt vara naturtomt. 

 Tillfartsvägen kommer anläggas så att sprängning inte behövs. De markarbeten som kommer 
behöva genomföras är anläggning av grusväg i linje med vanlig praxis. Endast visst grävarbete 
med tillförande av det material som behövs för anläggandet av vägen. 

 
Alternativt läge för tillfartsvägen enligt röd streckad linje i bilaga ”Kartunderlag” figur 8 har 
kommunicerats med sökanden. Sökanden har meddelat att denne ursprungligen haft detta läge i 
åtanke, men tillfartsvägen flyttades grund av dess nära läge till ladugårdsruinen efter samtal med 
sakkunnig inom arkeologi och kulturvärden. 
 
Samhällsbyggnadskontoret besökte platsen den 1 februari 2023. Bilder från fältbesöket bifogas, se 
bilaga ”Bilder från platsbesök”. 

Kommunicering 

Samhällsbyggnadskontoret skickade e-post till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet den 17 januari 2023 
med frågor om kulturmiljöenheten har några synpunkter beträffande de placeringar som aktuell 
dispens avsåg. Något svar har inte inkommit från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
 
Förslag till beslut har skickats till sökanden för kännedom och möjlighet till yttrande. 

Motivering 

Aktuella bestämmelser 

Syftet med strandskyddet är enligt vad som framgår av 7 kap 13 § MB 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. 
 
Av 7 kap. 15 § MB framgår att inom ett strandskyddsområde får inte: 
1. nya byggnader uppföras, 
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. 
 
  



     

    PROTOKOLL Sida 18 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 forts. 
 
Enligt 7 kap 18 c § MB får som särskilda skäl för dispens beaktas endast om det område som 
dispensen avser: 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Om prövningen gäller dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader, inom område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område), får 
enligt 7 kap 18 d § MB även beaktas om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till 
befintligt bostadshus. 
 
Kriterierna för utpekande av LIS-område framgår av 7 kap 18 e § MB. Ett LIS-område ska vara 
lämpligt för utveckling av landsbygdsutveckling, vara av sådant slag och omfattning att 
strandskyddets syften fortfarande kan tillgodoses, endast ha liten betydelse för strandskyddets 
syften och inte vara beläget i ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till 
Forsmark i Östhammars kommun. 
 
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska, enligt 7 kap 18 f § MB, 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 § MB. 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 § MB endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften. 

Förhållandena på platsen 

Platsen som ansökan avser är belägen i södra delen av Mörtfors vid Kappemålagöl, ca 8 km 
nordväst om Misterhult, se bilaga ”Kartunderlag” figur 1-2. Fastighetens areal är ca 44,9 hektar och 
är taxerad som obebyggd lantbruksenhet. Bebyggelsen vid Mörtfors omfattas inte av detaljplan och 
platsen som ansökan avser ligger strax intill befintlig sammanhållen bebyggelse. Avståndet mellan 
ansökt bostadshus och redan befintliga bostadshus åt öst och väst är ca 80 meter. Mellan platsen 
som ansökan avser och strandlinjen finns en mindre grusväg och en grusad parkeringsyta som 
nyttjas av badplatsens och naturreservatets besökare. 
 
Platsen som ansökan avser har pekats ut som LIS-område i Översiktsplan 2030 för Oskarshamns 
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2023-02-13. Det aktuella LIS-området har i 
översiktsplanens kartunderlag avgränsats och omfattar endast marker norr om Kappemålavägen. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 19 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 forts. 
 
Översiktsplanens beskrivning av det södra LIS-området, sida 181, är följande: 
”Det södra LIS-området, norr om vägen till bland annat badplatsen, har goda förutsättningar till att 
skapa attraktiva tomter för ny bebyggelse. Allmänhetens tillgång till Ostkustleden och badplatsen är 
särskilt viktigt att beakta i detta område. Vid planläggning ska allmänhetens tillgång till fri passage 
längs med strandlinjen säkerställas, varpå ingen exploatering ska ske mellan Ostkustleden och 
strandlinjen inom det södra LIS-området.” 
 
Vid sjön Kappemålagöl råder strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken på 100 meter från 
strandlinjen, vilket gäller både land- och vattenområdet. Ansökt placering av bostadshus och garage 
ligger 75 respektive 95 meter från strandlinjen vid sjön Kappemålagöl.  
 
Sjön Kappemålagöl ingår i Marströmmens vattensystem och Natura 2000-området för Stora Ramm 
och Marströmmen. Områden utmed Stora Ramm och Marströmmen utgör riksintresse för 
naturvården (NRO08013) och det rörliga friluftslivet (FH 03) enligt 3 kap. 6 § MB och är även 
upptagna i naturvårdsplan för Oskarshamns kommun. Mörtfors naturreservat ligger söder om 
platsen som ansökan avser och Ostkustleden sträcker sig genom området. 
 
Naturen vid platsen som ansökan avser består gles triviallövskog med stort ljusinsläpp och inslag av 
ek och tall. Vid platsbesök har inga särskild skyddsvärda träd (t.ex. hålträd eller jätteträd med 
diameter över 1 meter) observerats, men att en antal grövre ekar växer i det steniga partiet mellan 
Kappemålavägen och resterna av den gamla ladugårdsbyggnaden som fanns på platsen fram till 
1960-talet. I den norra delen av det aktuella området övergår skogen alltmer till lövblandad barrskog 
och tallskog.  
 
Ett antal arter har rapporterats till Artdatabanken utmed Kappemålagöl, se bilaga ”Kartunderlag” 
figur 5, men endast backsmörblomma och ekoxe har observerats inom det område som ansökan 
berör. Vid platsbesök har dock även de fridlysta arterna blåsippa och huggorm observerats. Flera 
rödlistade lavar finns vid en nyckelbiotop med jätteekar, ca 150 meter öster om det aktuella området.  
I den östra delen av det ansökta området är det berg i dagen och större stenblock som begränsar 
förutsättningarna för ny bebyggelse.  
 
Strax väster om platsen som ansökan avser finns rapporterade fynd av fornlämningar i form av 
husgrund från historisk tid (L2021:6204), torplämning (L2021:6394) och en delvis skadad boplats 
med fynd av bl.a. slipsten av kvartsit, kvartsavslag, avslag av hälleflinta och enstaka skärvstenar 
(L2021:6392). Med husgrund från historisk tid avses ruiner som kan antas ha tillkommit före 1850. 
Inom gränserna som ansökan avser finns även en ruin (L2021:6393, kulturhistorisk lämning) efter 
den ladugårdsbyggnad som tidigare funnits på platsen.  
 
Bebyggelsen vid Mörtfors ingår i riksintresse för kulturminnesvården för Solstad koppargruva (H87), 
med anledning av omfattande slaggförekoster och det tidigare kopparverket vid vattenfallen vid 
Kappemålagöls utlopp. Mörtfors är även upptaget i kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beviljat dispens för byggnation av bostadshus och garage 
strax nordväst om de placeringar som aktuell ansökan avser, SBN 2022-06-14, § 61, se bilaga 
”Kartunderlag” figur 4. Beslutet om beviljad dispens vann laga kraft den 11 juli 2022. I samband med 
avstyckningsärende har Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i samrådsyttrande den 7 september 2022 
meddelat Lantmäteriet och sökanden att tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) krävs för 
byggnation enligt placeringar i dispensbeslut SBN 2022-06-14, § 61. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 20 
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    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 forts. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs då det enligt 7 kap 15 § miljöbalken är förbjudet att 
nya byggnader inom strandskyddsområde. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att den väg och parkeringsplats som ligger mellan 
strandlinjen och ansökt plats inte kan betraktas som avskiljande i den mening som avses i 7 kap 18 
c § punkt 2 MB. Vägen är en liten grusväg och inte av sådan karaktär att den avhåller eller hindrar 
allmänheten från att korsas.  
 
I detta fall ligger platsen inom ett LIS-område som pekats ut i kommunens översiktsplan. Som 
särskilt skäl för strandskyddsdispens får man inom LIS-områden enligt 7 kap. 18 d § miljöbalken 
beakta om ett enstaka enbostadshus avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. I detta 
fall ska bostadshuset uppföras ca 80 meter från befintliga bostadshus. Bostadens placering binder 
ihop bebyggelsen utmed Kappemålavägen och kommer utgöra underlag bl.a. för drift och underhåll 
av byns gemensamhets anläggningar. Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att det finns ett 
särskilt skäl för dispens för uppförande av nytt bostadshus och komplementbyggnad.  
 
Tillfartsvägen bedöms vara en sådan anläggning som i detta fall behöver ligga inom 
strandskyddsområdet för sin funktion, 7 kap 18 c § punkt 3 MB, då den blivande tomten behöver 
vara tillgänglig för boenden och utryckningsfordon i nödsituation. Behovet av en tillfartsväg bedöms 
inte vara möjligt att tillgodose utanför strandskyddsområdet då hela Kappemålavägens sträckning 
ligger inom strandskyddsområde. 
 
Det finns visserligen höga naturvärden i närområdet och nära anslutning till ansökt plats, men 
samhällsbyggnadskontorets bedömning är att den ansökta platsens naturvärden är låga och med 
samhällsbyggnadskontorets föreslagna tomtplatsavgränsning. I de delar närmast Kappemålavägen 
som kan vara av värde för insekter och kräldjur, bedöms förutsättningarna för att bevara goda 
livsvillkor för växt- och djurlivet i området inte påverkas i någon betydande omfattning. Anläggandet 
av tillfartsvägen kommer inte kräva avverkning av några av de grövre ekar som 
samhällsbyggnadskontoret observerade vid platsbesök och anläggandet kan genomföras utan 
omfattande markingrepp. 
 
Allmänhetens möjlighet att utnyttja strandskyddsområdet för friluftsliv påverkas inte, enligt 
samhällsbyggnadsnämnden, då Ostkustleden inte berörs av åtgärden. För allmänhet som kommer 
vandrande från norr lämnas luckor mellan ansökt plats och befintliga tomtmarker åt öst och väst.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att tomtplatsen avgränsas till en yta på 2020 m2, enligt bilaga 
”Tomtplatsavgränsning”, vilket innebär en minskning i förhållande till sökandens önskade tomtplats 
på 3080 m2. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att föreslagen avgränsning är rimlig i 
förhållande till topografin och naturvärden i området. Samhällsbyggnadskontoret bedömer vidare att 
en förutsättning för dispens är att tomtplatsen markeras tydligt genom exempelvis en häck, staket 
eller dylikt. Markeringen syftar till att tydliggöra var gränsen mellan allemansrättsligt tillgängligt och 
privat område går. Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att ett villkor om markering av 
tomtplatsen är rimligt.  
 
Då de begränsade naturvärden som finns på platsen bevaras genom avgränsningar i tomtplatsen, 
och allmänhetens långsiktiga tillgång till strandområden tillgodoses, bedömer 
Samhällsbyggnadskontoret att dispensen inte strider mot strandskyddets långsiktiga syften.  
Ett cirka 50 meter brett område lämnas för fri passage mellan Kappemålavägen och strandlinjen. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 forts. 
 
Intresseavvägning enligt 7 kap 25 § MB har gjorts i ärendet. Åtgärden bedöms vara förenlig med 
rekommendationer i kommunens översiktsplan. Området har höga natur- och friluftsvärden, men 
placeringen av huset sker på en plats med begränsade natur- och friluftsvärden. 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att ansökta åtgärders påverkan på områdets 
riksintressen och andra allmänna intressen blir av en begränsad omfattning om de angivna villkoren 
följs. Påverkan på Natura 2000-området bedöms bli begränsad med den avgränsning av tomtplats 
som samhällsbyggnadskontoret föreslår, eftersom naturmark lämnas mellan bostaden och 
vattenområdet på ett sätt att påverkan från dagvattenavrinning begränsas. Sökanden har visserligen 
redan beviljats strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus, men med de nya placeringarna 
av byggnaderna ökar förutsättningarna för att bevara de observerade fornlämningarna i området. 
 
Sammantaget bedömer samhällsbyggnadskontoret att det finns särskilda skäl i enlighet med 7 kap 
18 c-d § miljöbalken att bevilja dispens från strandskyddet, samt att åtgärderna inte strider mot 
strandskyddets långsiktiga syften. 

Information 
1. Överprövning och överklagande 
Enligt 19 kap 3 a-b § MB skickas kommunens beslut om dispens till Länsstyrelsen för granskning. 
Länsstyrelsen ska inom tre veckor besluta om de ska överpröva kommunens beslut 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 beslutet.  
 
Sökanden bör därför avvakta länsstyrelsens beslut och eventuell vidare handläggning innan några 
åtgärder vidtas. 
 
2. Bygglov, vattenverksamhet och övriga skyldigheter 
Beslutet befriar inte från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Bygglov eller 
marklov kan krävas. 
 
Sökanden uppmanas samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet med anledning av områdets 
fornlämningar och kulturvärden.  
 
Påträffas nya fornfynd eller lämningar i samband med markarbeten skall arbetet i enlighet med 2 kap 
lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.  
 
3. 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 

Beslutet bedöms inte få några direkta eller betydande konsekvenser för barn och unga. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 forts. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-20 att samhällsbyggnadsnämnden 
beviljar strandskyddsdispens med villkor för uppförande av enbostadshus och garage, samt 
anläggande av tillfartsväg, på fastigheten XX. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 12, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mac Nilsson redogör för ärendet.  
 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-02-20, SBN § 22/2023 bilaga 1 

 Ansökningshandlingar 2022-12-26, SBN § 22/2023 bilaga 2 

 Inspirationsbilder 2023-01-25, SBN § 22/2023 bilaga 3 

 Kartunderlag, SBN § 22/2023 bilaga 4 

 Bilder från platsbesök, SBN § 22/2023 bilaga 5 

 Tomtplatsavgränsning, SBN § 22/2023 bilaga 6 

Skickas till 
XX 
Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se  
 

  

mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
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§ 23  Dnr SBN 2023/000016-1 

A 011-2023-00009 Stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten, XX 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. XX beviljas stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att 

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 
serveringsstället XX. 

2. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden från och med kl. 11.00 till 
och med kl. 01.00. 

Jäv 

Kenny Svahn (KLP) deltar inte i handläggningen av beslutet på grund av jäv. 

Ärendet 
XX har hos Samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-24 ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker vid serveringsstället XX. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden från och med kl. 11.00 till och 
med kl. 01.00. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en utredning avseende lokalernas belägenhet och 
ändamålsenlighet, verksamhetens inriktning och omfattning, sökandes personliga lämplighet och 
kunskap i svensk alkohollagstiftning. Ansökan har varit på remiss till polismyndigheten, 
räddningstjänsten, skatteverket och hos samhällsbyggnadskontorets miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Inget har framkommit i utredning som kan anses tala emot det sökta serveringstillståndet, 
samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att ansökan beviljas. 

Konsekvenser för barn och unga 

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det 
handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är 
också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån 
sitt syfte. 
 
Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi för  
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar (ANDTS-strategin).  
Det långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för 
alkoholrelaterade skador.  
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-
andts/alkohol/) 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/alkohol/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/alkohol/
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§ 23 forts. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-14 att XX beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd. 

Dagens sammanträde 
Tf. kansli- och miljöchef Anna Göthberg redogör för ärendet.  
 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar ja. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-02-14, SBN 2023/000016-1, SBN § 23/2023 bilaga 1 

 Dnr AlkT 011-2023-00009 Utredning inför beslut stadigvarande serveringstillstånd på XX. 

Skickas till 
Sökande  
Alkoholhandläggare 
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§ 24  Dnr SBN 2023/000041-1 

A 011-2023-00023 Stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten, XX 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. XX beviljas stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) att 

servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid 
serveringsstället XX. 

2. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden från och med kl. 11.00 till 
och med kl. 02.00. 

Ärendet 
XX har hos samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-27 ansökt om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten enligt 8 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och 
andra jästa alkoholdrycker vid serveringsstället XX. 
 
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden från och med kl. 11.00 till och 
med kl. 02.00. Serveringstiden är utökad enligt 8 kap. 19 §. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en utredning avseende lokalernas belägenhet och 
ändamålsenlighet, verksamhetens inriktning och omfattning, sökandes personliga lämplighet och 
kunskap i svensk alkohollagstiftning. Ansökan har varit på remiss till polismyndigheten, 
räddningstjänsten, skatteverket och hos samhällsbyggnadskontorets miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Inget har framkommit i utredning som kan anses tala emot det sökta serveringstillståndet, 
samhällsbyggnadskontoret föreslår därmed att ansökan beviljas. 

Konsekvenser för barn och unga 

Målet med Sveriges alkoholpolitik är att förebygga ohälsa som orsakas av alkoholkonsumtion. Det 
handlar bland annat om att ge stöd så att ingen tar skada där alkohol säljs eller serveras. Det är 
också viktigt att alkoholprodukter tillverkas och säljs på ett sådant sätt att de endast används utifrån 
sitt syfte. 
Att hålla barn och unga borta från alkohol är ett viktigt mål i regeringens samlade strategi för  
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar (ANDTS-strategin). Det 
långsiktiga folkhälsopolitiska målet om en jämlik hälsa i befolkningen gäller även för 
alkoholrelaterade skador.  
(https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-
andts/alkohol/) 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-03-01 att XX beviljas stadigvarande 
serveringstillstånd på serveringsstället XX. 
  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/alkohol/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/alkohol/
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§ 24 forts. 

Dagens sammanträde 
Tf. kansli- och miljöchef Anna Göthberg redogör för ärendet.  
 
Ordföranden frågar om samhällsbyggnadskontorets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-03-01, SBN 2023/000041-1, SBN § 24/2023 bilaga 1 

 Dnr AlkT 011-2023-00023 Utredning inför beslut stadigvarande serveringstillstånd på 
XX. 

Skickas till 
Sökande  
Alkoholhandläggare 
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§ 25  Dnr SBN 2023/000037-1 

B 2023-006 Uppsättning av skylt, Oskarshamn 3:2 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för uppsättning av en dubbelsidig bildväxlande skylt 
invid väg nuvarande 37/47. Eftersom  
 

 väg 37/47 kommer att ändra stäckning, 

 trafikflödet på aktuellt vägavsnitt kommer att minska och  

 aktuellt vägavsnitt blir kommunalt  
 
bedömer samhällsbyggnadsnämnden att invändningarna i remissvaret från Trafikverket angående 
störningar på statliga vägar inte är tillräckliga skäl att avslå denna ansökan om bygglov. 

Handläggningsavgift 

Skyltlov, tidsersättning 5 060:- 
 
Avgiften är beräknad enligt fastställd taxa och fakturan skickas separat. 

Reservationer 

Sven-Arne Ericsson (SD), Peter Bohman (SD), Per Tingström (KD, Kenny Svahn (KLP) och Claes 
Zachrisson (V) reserverar sig mot samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Upplysningar 

Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet fått laga kraft.  
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 
3 § PBL). En lovpliktig åtgärd får inte, trots att startbesked har getts, påbörjas förrän tidigast fyra 
veckor efter det att bygglovsbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (enligt 9 kap. 42 a § 
PBL). Påbörjas åtgärden utan startbesked eller innan den tidpunkt som anges i startbeskedet ska 
byggsanktionsavgift tas ut. 

Ärendet 
Ansökan avser uppsättning av en dubbelsidig bildväxlande skylt på fastigheten Oskarshamn 3:2, 
invid väg 37/47. Avstånd från skylten till vägkant är redovisat till 3,5 meter. Skylten placeras i en 
slänt och höjden redovisas till 6 meter ovan vägbana. Skyltytan är ca 11 kvm. Enligt ansökan är 
skylten avsedd för reklambudskap, uppdateringsintervall för bilderna är 6 sekunder, automatisk 
ljusreglering ska ske samt att avsikten är att inga budskap ska visas mellan 22.30 och 05.00. 
 
För aktuellt område gäller detaljplan (A 3274) som anger Park-plantering.  
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§ 25 forts. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Av 2 kap. 9 §, plan-och bygglagen, PBL framgår att lokalisering, placering och utformning av skyltar 
och ljusanordningar inte får ske så att anordningen kan medföra en sådan påverkan på omgivningen 
som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
 
Den aktuella skylten är tänkt att placeras invid väg 37/47, på höger sida i färdriktning mot centrum. 
Längs en sträcka om ca 500 meter finns anslutande gator från villaområden och sjukhuset samt på- 
och avfarter till E22.  
 
Trafikverket avstyrker bygglov enligt remissvar som inkom 2023-02-03. Enligt Trafikverkets riktlinjer 
ska skyltar placeras minst 1,5 ggr objektets höjd från vägkanten. Trafikverkets ställningstagande 
gällande digitalt bildväxlande skyltar är att de innebär en alltför stor distraktion för trafikanter och får 
därför inte förekomma utmed det statliga vägnätet. Då skylten är dubbelsidig innebär det budskap på 
vänster sida i färdriktningen vilket kan ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten och anses därmed 
inte uppfylla kraven i 2 kap. 9 § PBL. Bygglov avstyrks på grunder att skylten inte placeras minst  
1,5 ggr objektets höjd från vägkanten, att skylten innehåller bildväxlande budskap samt att ena sidan 
av skylten hamnar på vänster sida i färdriktningen. (Bil. Trafikverkets remissvar)  
 
Sökanden har fått ta del av Trafikverkets remissvar samt möjlighet att lämna synpunkter på 
samhällsbyggnadskontorets förslag till avslag. Synpunkter inkom 2023-02-13. Synpunkter som 
framförs är bl.a. att man anser att Trafikverkets remissvar är ett standardsvar som ej härrör till 
placeringen utan enbart till deras riktlinjer. Sökanden anser att det är en lämplig placering. Vidare 
finns det bildväxlande dubbelsidiga skyltar på platser i Kalmar län som exponerar reklam på exakt 
samma sätt utan dokumenterade problem. I synpunkter som inkom 2023-02-22 framförs bl.a. att 
skyltens placering från vägen speglar hur man placerar liknande skyltar på lokalgator runt om i 
regionen, men att avståndet skulle kunna justeras från vägen med ytterligare tre meter om det skulle 
bli en annan bedömning. Vidare önskar man att ett yttrande inhämtas från markägaren med 
anledning av att avsiktsförklaring finns mellan kommunen och Trafikverket gällande övertagande av 
vägen inom en nära framtid. (Bil. Skrivelser) 
 
Samhällsbyggnadskontoret har meddelat sökanden att en framtida ändrad vägsträckning eller ett 
utökat avstånd från skylt till vägkant med tre meter inte ändrar bedömningen med hänsyn till 
Trafikverkets remissvar om bildväxlande skyltar och krav på minsta avstånd till vägkant. Sökanden 
har 2023-02-24 meddelat att den inlämnade ansökan med ett avstånd från skylt till vägkant om  
3,5 meter kvarstår. 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan, som 
anger Park-plantering. Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Förutsättningar för att bygglov ska 
beviljas är att åtgärden även uppfyller kraven i 2 kap. 9 § PBL. Det betyder att en prövning ska göras 
om skyltens placering innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på 
annat sätt. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att skyltens placering är olämplig ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och åtgärden uppfyller därmed inte kraven i 2 kap. 9 § PBL. 
Förutsättningar för att bevilja bygglov är därför inte uppfyllda enligt 9 kap. 30 § PBL.  
Ansökan bör därför avslås. 

Konsekvenser för barn och unga 

Beslutet bedöms inte få några direkta eller betydande konsekvenser för barn och unga. 
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§ 25 forts. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-03-06 att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att avslå ansökan om bygglov för uppsättning av en dubbelsidig bildväxlande skylt invid väg 
37/47. Skyltens placering är olämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och åtgärden uppfyller inte 
kraven i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen(2010:900). Förutsättningar för att bevilja bygglov är därför 
inte uppfyllda enligt 9 kap. 30 § PBL. Handläggningsavgiften för avslag är beräknad till 3 450:- 

Dagens sammanträde 
Bygglovshandläggare Susanne Carlsson redogör för ärendet.  
 
Robin Hanzl (M) yrkar för (M) och (S) att bygglov beviljas eftersom väg 37/47 kommer att ändra 
stäckning, eftersom trafikflödet på aktuellt vägavsnitt kommer att minska och eftersom vägavsnittet 
blir kommunalt bedöms att invändningarna i remissvaret från Trafikverket angående störningar på 
statliga vägar inte är tillräckliga skäl att avslå denna ansökan om bygglov. 
 
Robin Hanzl föreslår vidare att nämnden beslutar att handläggningsavgiften blir 5 060 kr för 
bygglovet, en summa som räknats fram av samhällsbyggnadskontoret ifall nämnden skulle bevilja 
bygglovet. 
 
Kenny Svahn (KLP) yrkar med instämmande av Sven-Arne Ericsson (SD) och Peter Bohman (SD) 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. 
 
Ordföranden frågar först om samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslagen från Robin Hanzl (M). 
Ordföranden frågar därefter samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget från Kenny Svahn (KLP),  
Sven-Arne Ericsson (SD) och Peter Bohman (SD). 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslagen från Robin Hanzl. 
 
Votering begärs.  
 
Vid omröstningen får de som röstar för förslaget från Kenny Svahn (KLP) med flera svara ”Ja”  
och de som röstar för förslaget från Robin Hanzl (M) svara ”Nej”. 
 
”Ja” röstar Sven-Arne Ericsson (SD), Peter Bohman (SD), Per Tingström (KD), Kenny Svahn (KLP) 
och Claes Zachrisson (V). 
 
”Nej” röstar Marie Holmgren (S), Joakim Rylin (S), Jerry Mohs (S), Robin Hanzl (M),  
Emil Jörgensen (M) och Abdi Diirshe (M). 
 
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämnden har beslutat enligt förslagen från  
Robin Hanzl (M). 

Protokollsanteckningar 

Linda Alakangas (KLP) och Torbjörn Sternell (C) beviljas båda protokollsanteckning att de ställer sig 
bakom samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 
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§ 25 forts. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-03-06, SBN § 25/2023 bilaga 1 

 Ansökan om bygglov (ink. 2023-01-03) 

 Situationsplan (ink. 2023-01-03) 

 Skyltritning (ink. 2023-01-03) 

 Trafikverkets remissvar (ink. 2023-02-03) 

 Skrivelse från sökanden (ink. 2023-02-13) 

 Skrivelse från sökanden (ink. 2023-02-22) 

Skickas till 

Delgivning till: 

Trafikverket 
XX 
Fastighetsägare Oskarshamn 3:2 

Meddelande om kungörelse: 

Havren 3, Lasarettet 1, Majsen 2,  3, Rågen 5 och Solrosen 3 

För kännedom till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 26  Dnr SBN 2022/000257-6 

Samrådsbeslut för Diagnosen 1 med flera fastigheter, 
Västra begravningsplatsen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för 
Diagnosen 1 med flera fastigheter, Västra begravningsplatsen med tillhörande handlingar för 
samråd. 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att planlägga mark för ändamål Begravningsplats (M) och Lokal för religiösa 
ändamål (R1) med byggrätt för krematorium. 
 
Planområdet utgörs av en areal på cirka 14 000 kvm. Området är beläget vid Västra 
begravningsplatsen vilken är belägen sydväst om Oskarshamns centrum. Planområdet ligger i 
anslutning till Kapellvägen och befintlig byggnad inom området avses rivas. 
 
Planområdet omfattas av fastighet Diagnosen 1, lagfaren ägare Diagnosen Oskarshamn AB. 
Köpekontrakt är tecknat med Oskarshamns församling men lagfart är ej ännu erhållen. Planområdet 
omfattas även av del av fastighet Oskarshamn 3:54, lagfaren ägare Oskarshamns församling samt 
Oskarshamn 3:3, lagfaren ägare Oskarshamns kommun. 
 
Syftet med den nya detaljplanen bedöms inte strida med gällande översiktsplan, antagen 2003 och 
inte heller med den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad, antagen 2014. En ny 
översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 februari 2023, planförslaget bedöms ej strida 
mot översiktsplanen. Framtagandet av detaljplanen kommer att ske genom standardförfarande. 
Plankostnadsavtal är upprättat mellan Oskarshamns församling och Oskarshamns kommun. 
 
Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan och någon särskild 
miljökonsekvensbeskrivning avses inte upprättas. Bedömningen är preliminär, ny kunskap som 
tillförs under planprocessen kan innebära att bedömningen omprövas. 

Konsekvenser för barn och unga 

Detta avsnitt med konsekvensbedömning är en del i att säkerställa att barn och ungas rättigheter 
tillgodoses i Oskarshamns kommun enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter. Beslutet om att införa avsnittet togs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 86.  
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att beslutet gällande planuppdrag inte har någon direkt och 
påtaglig konsekvens för barn och unga och det strider inte mot Lag (2018:1 197) om Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-20 att samhällsbyggnadsnämnden 
ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka ut detaljplan för Diagnosen 1 med flera 
fastigheter, Västra begravningsplatsen med tillhörande handlingar för samråd. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 14 samhällsbyggnadskontorets förslag. 
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§ 26 forts. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande 2023-02-20, SBN § 26/2023 bilaga 1 

 Plankarta med bestämmelser 

 Planbeskrivning 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 Bilaga 1. Kulturhistorisk utredning, 2022 

 Bilaga 2. Kulturhistorisk inventering, 2005 

Skickas till 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadskontoret 
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§ 27  Dnr SBN 2022/000073-29 

Information om årsbokslut för 
samhällsbyggnadsnämnden 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om årsbokslutet för 2022 som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningsekonomen informerar samhällsbyggnadsnämnden om årsbokslutet för 2022. 
 
Under året har det installerats fler eldstäder än vanligt, vilket bidragit till ökade intäkter till 
byggavdelningen. På grund av leveransförseningar av nya Plan- och Byggmodulen har förväntade 
kostnader uteblivit och ökat avdelningens resultat ytterligare. Totalt redovisar byggavdelningen ett 
plusresultat om 1 596 tkr. 
 
Miljöavdelningen har handlagt fler avloppsansökningar och gjort fler avloppsinventeringar under året 
än beräknat. Miljöavdelningen har också genomfört fler händelsestyrda tillsyner. Men 
miljöavdelningen visar totalt sett ett underskott i resultatet. Underskottet beror till största delen på att 
samhällsbyggnadskontoret gjort en balansering av resultatet i enlighet med det beslut som 
kommunstyrelsen tog inför bokslutet. För miljöavdelningen innebar det 600 tkr i ökade 
personalkostnader för att kunna följa den beslutade planen för VA-inventeringen under 2023.  
Totalt redovisar miljöavdelningen ett minusresultat om 846 tkr. 
 
Bostadsanpassningen visar ett underskott på 1 687 tkr. Även här har samhällsbyggnadskontoret 
balanserat resultatet enligt beslutet som kommunstyrelsen tog inför bokslutet. Kontoret har gjort en 
balansering av resultatet om 1 000 tkr för att klara bostadsanpassningarna under 2023. 
 
Intäkterna för byggavdelningen ligger 363 tkr över budget och för miljöavdelningen 328 tkr över 
budget. Intäkterna för kartavdelningen och planavdelningen ligger ganska nära budget. 
 
Totalt redovisar verksamheten ett plusresultat om cirka 122 tkr för 2022. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 
- Förvaltningsekonomens presentation ”Bokslut Samhällsbyggnadsnämnden 2022”, 
  SBN § 27/2023 bilaga 1 
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§ 28  Dnr SBN 2023/000034-1 

Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämnden 
2023, januari - februari 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om budgetuppföljningen fram till och med  
den 28 februari som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Förvaltningsekonom Veronica Bergsten informerar samhällsbyggnadsnämnden om 
budgetuppföljningen fram till och med den sista februari. 
 
Periodens utfall visar per 2023-02-28 ett överskott på 576 tkr och förvaltningen utgår från att årets 
budgetram kommer att hållas trots det tuffa ekonomiska läget. De medel som balanserades över vid 
bokslutet kommer att bidra till det. 
 
Förvaltningsekonomen redovisar under sammanträdet periodens uppgifter om utgifter för 
bostadsanpassning, intäkter från bygglov, kart- och mätintäkterna, planavgifterna och intäkterna från 
miljöavgifterna i stapeldiagram samt driftbudget och investeringsbudget i tabellform. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag  
- Förvaltningsekonomens presentation, SBN § 28/2023 bilaga 1 
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§ 29  Dnr SBN 2023/000012-3 

Revidering februari 2023 av delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner kontorets omarbetade förslag gällande revidering av 
delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar med olika lagstiftningar inom verksamheten och det sker ofta 
ändringar i lagtexter vilket gör att vi ofta behöver se över delegationsordningen.  
 
I detta fall är det inte ny lagstiftning som är skäl till revideringen utan punkten A.5.2 om ekonomi som 
behöver uppdateras med avseende på vilka summor som ska gälla för ”Upphandling inom ramen för 
anvisat anslag och i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade regler för inköpsverksamheten”.  
 
Nuvarande belopp 200 000 kr för avdelningschef och 500 000 kr för samhällsbyggnadschef har med 
tiden blivit alltför snäva. Arbetet riskerar bli ineffektivt när personal med tillräcklig befogenhet saknas 
på förvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-14 att återremittera ärendet för omarbetning av 
punkt A.5.2 om upphandling så att formuleringarna överensstämmer med motsvarande punkter i 
Bildningsnämndens och Socialnämndens delegationsordningar.  
 
I kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 4 förklaras att kommunstyrelsens delegationsordning 
även är styrande i frågor rörande inköp och upphandling för kommunens övriga nämnders 
delegationsordningar.  
 
Vid kontakt med ekonomiavdelningen föreslogs dock att begreppet direktupphandlingsgräns ska 
användas i detta sammanhang, inte tröskelvärde. 
 
Texten har därför ändrats till följande: 

Inköp inom ramavtal av varor och tjänster  

Fatta beslut om inköp, godkänna förfrågningsunderlag vid 2:a konkurrensutsättning 
(inom ramavtal), fatta tilldelningsbeslut och ingå nödvändiga avtal.  
 
Samhällsbyggnadschef: Belopp upp till och över direktupphandlingsgränsen i LOU 
(700 tkr feb 2023) dock högst 3 000 tkr.   
 
Avdelningschef: 
Belopp upp till direktupphandlingsgränsen i LOU. 

 
  



     

    PROTOKOLL Sida 36 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 forts. 

Beslut om upphandling av varor och tjänster  

Fatta beslut om upphandling av varor och tjänster, godkänna förfrågningsunderlag och 
att efter upphandling fatta tilldelningsbeslut och ingå nödvändiga avtal.  
 
Samhällsbyggnadschef:  
Belopp upp till och över direktupphandlingsgränsen i LOU (700 tkr feb 2023),  
dock högst 3 000 tkr.  
 
Avdelningschef: 
Belopp upp till direktupphandlingsgränsen i LOU. 

 
Se även bilaga med förslag till reviderad delegationsordning. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
För att handläggningen ska bli så smidig som möjligt bedömer samhällsbyggnadskontoret att det  
är lämpligt att höjningen av beloppsgränser genomförs. 

Konsekvenser för barn och unga 

Möjlighet för samhällsbyggnadschefen och avdelningscheferna att attestera högre belopp bedöms 
inte påverka barn och unga negativt. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-20 att samhällsbyggnadsnämnden 
godkänner kontorets omarbetade förslag gällande revidering av delegationsordningen för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 16, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag bifalles. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 2023-02-20, SBN § 29/2023 bilaga 1 

 Reviderad delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet, SBN § 26/2023 
bilaga 2 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsnämnden 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen (för publicering av reviderad delegationsordning i Oskarshamns kommuns 
författningssamling på kommunens webbplats) 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 37 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  Dnr SBN 2023/000025-1 

Internkontroll för samhällsbyggnadsnämnden 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande kontrollpunkter för internkontrollen 2023: 
 

1. Insatser för förbättrad helhetssyn på samhällsbyggnadskontoret och för ökad förståelse 
mellan våra avdelningar och våra olika arbetsuppgifter 
 

2. Insatser för minskat antal bomkörningar vid husutstakning 

Ärendet 
Enligt 6 kap 7 § kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt enligt de  
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheterna bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
 
Kommunstyrelsen förväntas att i februari besluta om nya kommungemensamma kontrollpunkter för 
internkontrollen 2023. 
 
Samhällsbyggnadsbyggnadskontoret föreslår här två internkontrollpunkter för 2023 som ska utgöra 
ett tillägg till de kommungemensamma kontrollpunkter som förväntas bli beslutade av 
kommunstyrelsen senare. 

Bakgrund 

Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem och består av en mängd olika 
samverkande aktiviteter. Syftet med intern kontroll är att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
säkerställa en: 
 

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet (uppdrag, mål, effektivitet, rättvisande 
räkenskaper och god ekonomisk hushållning) 
 

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten (säkerställa att den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga rapporteringen är tillräcklig) 
 

 efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. (externa och interna lagar, regler och 
föreskrifter, ingångna avtal, verkställande av beslut). 

 
Valet av kontrollpunkt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. I alla 
organisationer finns en risk att oönskade situationer ska inträffa och om så skulle ske påverkas 
verksamhetens möjligheter att uppnå sina mål. Intern kontroll handlar därför mycket om att kartlägga 
och analysera risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. En metod för att identifiera risker är 
väsentlighets- och riskbedömning. En sådan bedömning ska tydliggöra vilka hot som finns, hur 
sannolikt det är att hotet kan komma att inträffa och hur stor påverkan detta får på verksamheten. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 38 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 forts. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

Insatser för förbättrad helhetssyn på samhällsbyggnadskontoret och för ökad 
förståelse mellan våra avdelningar och våra olika arbetsuppgifter 

I vårt uppdrag ingår att medborgarna ska få ett korrekt beslut så skyndsamt som möjligt i sitt ärende. 
För att detta ska ske behövs ett arbetssätt och en process som fungerar för alla förvaltningens 
avdelningar och som ger en förståelse för de olika avdelningarnas uppdrag och behov.  
 
Samhällsbyggnadskontorets olika avdelningar hanterar ofta ett och samma ärende men i olika delar 
och skede i processen. Inte sällan kommer också ett ärende tillbaka till en avdelning efter att ha 
behandlats på en annan avdelning. Vid hög arbetsbelastning kan det ibland vara svårt att se 
helheten och fokus hamnar lätt på den egna avdelningens uppgift och hur den smidigast hanteras 
för tillfället. Bristande rutiner, beteendemönster och vanor har också bidragit till att helhetssyn och 
förståelse för andra avdelningars behov och uppdrag minskat.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har också en utmaning i att avdelningarna sitter på olika våningar i 
stadshuset vilket i detta sammanhang kan ha negativ påverkan på sammanhållningen på 
förvaltningen.  
 
Coronaepidemin bidrog också till att sammanhållningen av förklarliga skäl minskade ännu mer.  
Både ur ett medborgare perspektiv och för ökad trivsel för medarbetarna behövs insatser för att 
skapa förutsättningar för en större förståelse för helheten. 
 
Kontrollpunkten bedöms ligga på nivå 9 enligt kommunens mall för väsentlighets- och riskanalys 
(VoR-analys). Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det finns en möjlig risk att fel ska uppstå som 
uppfattas som besvarande för intressenter för kommunen. 

Insatser för minskat antal bomkörningar vid husutstakning 

Vid beslut i en viss typ av bygglov ställs krav på att byggnaden ska stakas ut. Ibland vill 
fastighetsägaren att utstakning ska ske även om det inte är ett krav i bygglovet. Det finns två delar i 
en husutstakning; grovutstakning  och finutstakning. Grovutstakning görs för att det underlättar 
markarbetet på byggplatsen. Den ger ett ungefärligt läge var på tomten huset kommer att uppföras 
och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen. 
Finutstakning anger byggnadens läge med hög noggrannhet. Oftast görs finutstakningen efter 
fasadmått från den ritningen som ligger till grund för bygglovet men ibland efter grundmåtten för att 
kunna gjuta en grund. 
 
Under åren har kartavdelningen fått åka på en hel del så kallade ”bomkörningar”. Det vill säga att de 
får vända utan ha utfört sitt uppdrag. Det kan bero på att underlagsritningarna är felaktiga, att 
byggherren inte gjort de förberedelser som måste göras. Byggherren kan till exempel missat att 
bygga profiler på korrekt sätt eller bero på missförstånd mellan beställaren och byggarna på plats. 
Detta skapar både extra kostnad för beställaren och ökad arbetsbelastning för mätpersonalen som 
måste utreda vad felet är. Mätpersonalen har planerat sin tid efter beställningen och tvingas boka 
om andra jobb för att göra utstakningen vid senare tillfälle. För att underlätta processen och 
möjlighet att utföra arbetet så snabbt och enkelt som möjligt behöver rutiner ses över. Även 
informationen som går ut till fastighetsägarna behöver revideras och förtydligas. 
 
Kontrollpunkten bedöms ligga på nivå 9 enligt kommunens mall för väsentlighets- och riskanalys 
(VoR-analys). Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det är möjligt att fel ska uppstå och att 
konsekvenserna av dessa fel blir kännbara för intressenter och kommunen. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 39 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 forts. 

Konsekvenser för barn och unga 

Samhällsbyggnadskontoret bedömning är att ovannämnda kontrollpunkter inte får någon direkt och 
påtaglig konsekvens för barn och unga.  

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-15 att samhällsbyggnadsnämnden 
godkänner följande kontrollpunkter för internkontrollen 2023: 
 

1. Insatser för förbättrad helhetssyn på samhällsbyggnadskontoret och för ökad förståelse 
mellan våra avdelningar och våra olika arbetsuppgifter 
 

2. Insatser för minskat antal bomkörningar vid husutstakning 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 17, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-15, SBN § 30/2023 bilaga 1 

 Samhällsbyggnadskontorets internkontrollplan för 2023, SBN § 30/2023 bilaga 2 

 Risklista internkontroll 2023, SBN § 30/2023 bilaga 3 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

För åtgärd: 

Samhällsbyggnadschef 
Kartchef 
Planchef 
Tf. kansli- och miljöchef 
  



     

    PROTOKOLL Sida 40 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  Dnr SBN 2023/000027-1 

Uppföljning av handlingsplan för aktiva åtgärder för 
jämställdhet 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar samhällsbyggnadskontorets information om uppföljning av 
handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet som mottagen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade 2022-03-08, § 24, beslut att anta handlingsplan för aktiva 
åtgärder för jämställdhet på samhällsbyggnadskontoret. 
Punkterna som tagits fram i samarbete med medarbetarna består av: 
 

1. Löner och andra anställningsvillkor 
2. Rekrytering och befordran 
3. Diskriminering på arbetsplatsen 
4. Utbildning och kompetensutveckling 
5. Föräldraskap och arbete 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog den 2016-12-12 ”Aktiva åtgärder för jämställdhet” i kommunfullmäktige 
och i beslutet anges följande: ”Handlingsplanerna som tas fram ska följas upp, utvärderas och 
avrapporteras till kommunstyrelsen årligen, under årets första kvartal. Kommunkontoret ansvarar för 
sammanställning av genomförda aktiva åtgärder och rapportering till kommunstyrelsen.” 
 
Samhällsbyggnadskontorets uppföljning av handlingsplanen redovisas i särskilt dokument, 
se bilaga ”Uppföljning och rapportering av aktiva åtgärder för jämställdhet”. 

Konsekvenser för barn och unga 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att förslaget inte innebär några påtagliga och direkt 
negativa konsekvenser för barn och unga. Punkt 5 kan tänkas ge positiva effekter för barn och unga 
då förslaget främjar möjligheten att kombinera föräldraskap och arbete. 

Ärendets behandling 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande 2023-02-15 att samhällsbyggnadsnämnden 
noterar samhällsbyggnadskontorets information om uppföljning av handlingsplan för aktiva åtgärder 
för jämställdhet som mottagen. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker i beslut 2023-03-01, § 18, samhällsbyggnadskontorets förslag. 

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



     

    PROTOKOLL Sida 41 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 forts. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-15, SBN § 31/2023 bilaga 1 

 Handlingsplan för aktiva åtgärder för jämställdhet, SBN § 31/2023 bilaga 2 

 Uppföljning och rapportering av aktiva åtgärder för jämställdhet 2022,  
SBN § 31/2023 bilaga 3 

Skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 42 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32  Dnr SBN 2023/000039-1 

Information om framtagande av handlingsplan för 
tillsyn av förorenade områden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen om framtagande av handlingsplan för tillsyn av 
förorenade områden som mottagen. 

Dagens sammanträde 
Tf. kansli- och miljöchef Anna Göthberg informerar samhällsbyggnadsnämnden om framtagande av 
handlingsplan för tillsyn av förorenade områden. Det finns idag cirka 340 områden som kan vara 
förorenade i Oskarshamns kommun, varav omkring 100 av dessa  beräknas vara så pass 
förorenade att de är prioriterade för vidare undersökningar och eventuell sanering. De förorenade 
områdena beror till stor del på vår industrihistoria.  

 
Naturvårdsverket samordnar tillsammans med länsstyrelsen under 2023 tillsynsvägledningsinsatser 
när det gäller förorenade områden. Fokus kommer att ligga på strategiskt arbete, 
prioriteringsmetodik och ansvarsutredningar. 
 
När samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en plan för arbetet kommer den att presenteras för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ordföranden frågar om informationen noteras mottagen. Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 

  



     

    PROTOKOLL Sida 43 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 
 

Anmälningsärenden 
Nedanstående ärenden noteras som anmälda: 
 
SBN 2023/000008 Länsstyrelsens beslut om avslag-Ombyggnad och ändrad 

användning från kontor till bostäder, inredning av 
lägenheter på vind i flerbostadshus, samt anordnande av 
parkeringsplatser, XX 
 

SBN 2023/000015 KF § 6 Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och 
Oskarshamns kommun gällande korsningsåtgärd och 
cykelväg vid E22/Saltvik Oskarshamns kommun 
 

SBN 2023/000015 KF § 85 Antagande av ny Översiktsplan för Oskarshamns 
kommun 
 

SBN 2023/000015 KS § 46 Budgetprocess 2023 
 

SBN 2023/000015 KS § 59 Val av kontaktpolitiker till Sveriges Ekokommuner 
 

SBN 2023/000015 KS § 62 Val av ny ledamot i Gatunamnsberedningen- 
fyllnadsval 
 

SBN 2023/000015 KSAU § 45 Information- Framtagande av energi- och 
klimatplan 

Ärendet 
Anmälningsärendet ovan har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför nämndens 
sammanträde via de utskickade digitala handlingarna. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden informerar om Länsstyrelsens nya beslut gällande ombyggnad på XX. 
 
Ordföranden frågar om ärendena noteras som anmälda. 
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
  



     

    PROTOKOLL Sida 44 

    Samhällsbyggnadsnämnden 
    Sammanträdesdatum 
    2023-03-14 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Nedanstående delegationsbeslut noteras som anmälda: 
 
SBN 2023/000005 Förteckningar över ordförandens och handläggarnas 

delegationsbeslut i byggärenden, 
bostadsanpassningsärenden, miljöärenden med mera 
beslutade under perioden 1 – 28 februari 2023, 
SBN § 34/2023 bilaga 1 
 

SBN 2022/000005 Förteckning över delegationsbeslut enl. alkohollagen under 
perioden 1 – 28 februari 2023, SBN § 34/2023 bilaga 2 
 

SBN 2023/000035 Ordförandebeslut ”M 2023-115 Remiss angående anmälan 
om rensning av Ledden vid Stångehamn”, SBN § 34/2023 
bilaga 3 

Ärendet 
Listor med periodens delegationsbeslut har redovisats för samhällsbyggnadsnämnden inför 
nämndens sammanträde via de utskickade digitala handlingarna. 
 
Beslutet som tagits på delegation av ordföranden i ärendet ”M 2023-115 Remiss angående anmälan 
om rensning av Ledden vid Stångehamn” har skickats ut i sin helhet i handlingarna.  

Dagens sammanträde 
Ordföranden frågar om delegationsbesluten noteras som anmälda.  
Samhällsbyggnadsnämnden svarar ja. 
 


