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enligt Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 17§
Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik
Beskrivning av arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för
Borgholm-Köpingsvik
Arbetet med fördjupningen har pågått under en längre tid. År 2002 pekades området ut i den
kommuntäckande Översiktsplanen att fördjupade studier skulle göras i området. I maj 2006 beslutade
kommunstyrelsen att arbetet med planen omgående skulle startas upp. En arbetsgrupp för planarbetet
bildades. Efter omprioriteringar beslutades det att uppstarten skulle senareläggas. År 2009 startades arbetet
med den fördjupade översiktsplanen upp.
Under hösten 2009 och våren 2010 hölls diskussionsmöten med allmänheten. 2011-06-21 hölls tidigt
samråd med länsstyrelsen. Möten med olika föreningar, sammanslutningar och intressenter har hållits
löpande under 2009-2017.
Flera utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet:
Rosenfors Arkeologisk utredning och landskapsanalys inför planläggning av Rosenfors, del av Borgholm
8:63 m fl fastigheter, Borgholms kommun, Räpplinge Socken, Öland (Knaton, 2010)
Inventering av natur- och rekreationsvärden Borgholm-Köpingsvik (Ekologigruppen ab, 2011)
Bebyggelseutvecklingsprogram (Nyréns arkitektkontor, 2012)
Trafikutredning Borgholm-Köpingsvik (Vectura, 2013)
Risk- och sårbarhetsanalys avseende klimatförändringars påverkan för tätorterna Borgholm och Köpingsvik
(DHI, 2014)
Förslagets inriktning och huvuddrag presenterades för partigrupperna under hösten 2013 då ca 60
personer deltog. Möten har hållits löpande med företagarföreningen i Köpingsvik, med representanter från
ett tiotal av planområdets samfällighetsföreningar och enskilda möten med privatpersoner ca 40 stycken
har hållits under 2013-2014. Planen var vilande från samrådets slut till våren 2017 då arbetet återupptogs
och planen gick ut på utställning sommaren-hösten 2017. Antagandeprocessen inleddes första kvartalet
2018. Laga kraft våren 2018.

Sammanfattning av Utställningen
Med anledning av planområdets centrala betydelse för kommunen samt stora skillnad i detaljeringsgrad
utifrån kommunens översiktsplan från 2002 gjordes bedömningen att utställning skulle hållas, inte den
förkortade processen med granskning enligt 3 kap 24-26§§ Plan- och bygglag (2010:900).
Utställning enligt Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 12§ har genomförts under perioden 1 juli-3
september 2107. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-06-13 § 258
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att

fördjupningen av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse, godkänns
för samråd.

att

utställningstiden ska vara två månader med start första veckan i juli

Eftersom planområdets befolkning ökar stort på sommaren och ett flertal delårsboende har efterfrågat
möjligheten att ta del av handlingarna på plats förlades utställningen till sommaren. Eftersom många
fastboende och företagare i planområdet är som mest upptagna under högsäsong, särskilt juli månad, har
samtliga intressenter som önskat förlängd yttrandetid fått detta. Inga ytterligare yttranden än de redovisade
har inkommit under perioden 1 juli till 1 november. Samtliga inkomna yttranden har bedömts inkommit
i tid. Annons i samtliga ortstidningar infördes lördagen den 1 juli. Information om samråd skickades även
ut som epost den 30 juni till intressenter. Utställningen kungjordes på kommunens hemsida, på
kommunens anslagstavla i Stadshuset entré och på Borgholms bibliotek den 30 juni. Sedvanliga
remissinstanser och föreningar har tillsänts planförslaget för synpunkter postat den 28 juni. Totalt gjordes
163 informationsutskick varav 109 intressenter, epost-lista daterad 2017-06-29 och 54 stycken utskick
enligt sändlista med kungörelse om utställning.
Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida, på Borgholms bibliotek och i stadshusets entré
under utställningstiden. Den 13-14 juli fanns handlingarna även tillgängliga i Societetsparken under
Victoriamässan med tjänstemän på plats som kunde besvara frågor och berätta om förslaget. Dialog har
också skett genom mindre möten med både enskilda intressenter och representanter för vägföreningar och
företagarförening gällande olika delar i planområdet. Arbetsgruppen har även haft en bred kontakt via
epost och telefon med intressenter och boende. Under dessa möten och kontakter har olika
frågeställningar lyfts och mycket information och synpunkter har kunnat vägas in i de bedömningar som
har gjorts i arbetet. Ett stort antal invånare med en god spridning avseende sysselsättning har varit
involverade och engagerade. Åldersmässigt har övervägande andel intressenter på möten varit
uppskattningsvis mellan 40-70 års ålder och varit fastighetsägare alternativt/och företagare.
Sammansättningen mellan kvinnor och män har i stort speglat befolkningssammansättningen med viss
övervikt till manlig representation.
Under arbetets gång har många förslag inkommit där olika gruppers intressesfärer har kunnat identifieras.
Generellt har invånare under 20 år huvudsakligen haft idéer och förslag på utformning av allmänna
platser. Företagare har synpunkter på infrastruktur, strandskydd och byggrätter. Fastighetsägare har ofta
synpunkter på utredningsområden för byggnation exempelvis önskemål om utökade byggrätter eller
önskemål om att bevara sitt närområde obebyggt.
Totalt inkom 31 yttranden. Av dessa kommer fyra yttranden från kommunala och regionala instanser, ett
från ledningsägare samt två från statliga myndigheter och verk. åtta yttranden från övriga
sammanslutningar och företag och 16 yttranden från privatpersoner.
Den 15/1-18 redogjordes inkomna yttranden för KSau och beslut om att endast ändringar som inte
innebär en väsentlig ändring av planförslaget exempelvis förtydliganden och mindre justeringar görs.
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Som beslutsunderlag presenterades förvaltningens förslag till ändringar av planförslaget se bilaga 1, som i
korthet innebar följande:


utredningsområde 16, Furuhäll (Kolstad) utgår, delområdet lades till efter samrådet efter politiskt
beslut



utredningsområde 25B, Borgehage västra delområdet utgår, delområdet lades till efter samrådet
efter politiskt beslut.



utredningsområde 1, Hjortholmsstigen utvidgas i enlighet med inkommet yttrande



utredningsområde 2C, Klinta utvidgas i enlighet med inkomna yttranden.

Dessa ändringar är av väsentlig art och skulle därför innebära att förslaget behövde ställas ut för granskning
på nytt. KSau beslutade att inte göra dessa ändringar. Det innebär att utredningsområde 16 och 25B inte
är förenliga med Länsstyrelsens granskningsyttrande. Vid detaljplaneläggning av dessa områden samt i
övriga fall då en planläggning inte stämmer överens med översiktsplanen och/eller Länsstyrelsens
granskningsyttrande ska utökat förfarande ske:
PBL 2010:900, 5 kap. 7 § Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a §
första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje styckena samt 25 § för
en detaljplan som
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap.16 §
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900
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Förkastade alternativ
Under framtagandet av planförslaget har ett flertal alternativ utretts. I bearbetningen av planen till
granskning/utställning har dessa alternativ åter studerats, några områden har lagts in som nya
utredningsområden för bebyggelse och några förslag har valts bort, se nedan.
Förbifart Borgholm
Flyttning av väg 925s anslutning till väg 136/förlängning av flygfältet/omledning av väg 136. Förslaget att
flytta korsningen söderut initierades i ett sammanhang med att skapa en flygby, förlänga flygfältet samt att
en omledning av väg 136 utreddes. Intresset av att förlänga landningsbanan har minskat efter att projektet
med en flygby lades ner. Förslaget om att flytta korsningen har bedömts inaktuell att genomföra som en
enskild åtgärd. Omledning av väg 136 har lags ner av åtgärdens stora konsekvenser för kulturmiljö,
naturmiljö och jordbruksmark i kombination med viktning mellan kostnad och nytta och det starka
motståndet från allmänheten. Med anledning av översiktsplanens övergripande mål att skydda vårt
dricksvatten är inte ökad trafik på flygfältet lämpligt utan stora åtgärder för skydd av täkten. Även
omledning av trafiken skulle öka påverkan på vattentäkten då mer trafik leds in i vattenskyddsområdet. Att
säkerställa skyddet av dricksvattnet skulle ytterligare öka kostnaderna för vägen. Av dessa skäl har förslagen
utgått.
Nytt bebyggelseområde i Nedra Vannborga
Ur ÖP 2002 (s.113) ”I Nedra Vannborga kan ges möjligheter att utveckla nytt bebyggelseområde om det
kan anses angeläget.” Området har viktats mot övriga delar av planområdet och dess värden som
jordbrukslandskap, perifera läge och kulturvärden i radbyn har bedömt vara av större intresse att bevara än
bebygga inom den tidsperiod som fördjupningen av översiktsplanen omfattar. Enstaka tillägg av tomter
kan nytillkomna men det är inte i Nedra Vannborga som Borgholm-Köpingsviksområdets huvudsakliga
bebyggelseutveckling planeras.
Åkerhagsvägen
Åkermarken nedanför Borgholms slott fram till Drottning Victorias vilohem har föreslagits för
byggnation. Påverkan på kulturmiljö, Natura 2000, naturreservat, skuggbildning, blöt mark nedanför
branten, rekreationsvärden, markens sammansättning samt åkermark har medfört att området bedömts
vara av högt bevarandevärde samt dåligt lämpad för byggnation. Vid studier av området har framförallt de
östra delarna (nedanför Vita villan och Drottning Victorias vilohem) varit föreslagna för byggnation. För
att nyttan av ta området i anspråk för byggnation skulle överväga påverkan på ovan listade värden behöver
exploateringsgraden vara högre än vad som har bedömts rimligt i detta läge. Området kan dock utredas
vidare för andra ändamål: odlingslotter, park, lek, idrott mm.
Område bakom Slottsskollans sporthall
Området har varit ett alternativ för tillkommande bostadsbebyggelse. Omfattas av naturvårdsplan, är
utpekat som riksintresse för friluftsliv och riksintresse för naturvården, gränsar till Natura 2000-område
samt naturreservat Borga Hage. Idag finns hundrastgård och flera stigar i skogspartiet. Både förskola och
högstadium ligger i anslutning och använder delar av skogen. Vacker och uppskattad naturmiljö som
binder samman naturstigar runt Åkerhagen och därmed ger Borgholms stad nära till sammanhängande
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grönstråk och vidare ut i naturreservaten Borga hage. Området har utgått då områdets kvalitéer bedömts
bevarandevärda och dess stora betydelse som rekreationsstråk för stadskärnan.
Parken runt gamla lasarettet
Park med gamla ekar som ligger väster om de äldsta delarna av lasarettet. Skogsområde med ek, lönn och
skogsalm med ursprunglig sträckning av Rosenforsbäcken öster och söder om lasarettet. Området har varit
ett alternativ för tillkommande bostadsbebyggelse. Både särskilt boende, serviceboende och högstadium
ligger i anslutning. Parken ingår i det grönstråk som går runt stadskärnan och binder samman naturstigar
runt Åkerhagen. Ädellövskog med höga naturvärden och höga rekreationsvärden. Området har utgått då
områdets kvalitéer bedömts bevarandevärda samt dess betydelse för dagvattenhantering.
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Inkomna yttranden samt kommunens svar
Yttrande 1
Ingen erinran
Yttrande 2
Borgehage byalag har i sitt yttrande över översiktsplanen för Borgholms kommun och i sitt yttrande över
samrådsförslag till fördjupad översiktsplan över Köpingsvik‐Borgholm Borgehage tagit upp de stora natur‐ och
kulturvärden, som finns i och omkring Borgehage. Dessa värden anser Byalaget vara i fara om de föreslagna
exploateringarna genomförs. Borgehage Byalag har därför tagit initiativ till att söka medel för ett LONA‐projekt
hos Länsstyrelsen. Den är nu genomförd. Resultatet mynnade ut i en Skötselplan för Borgehage, och som nu
ligger till grund för att Naturvårdsverket har beviljat pengar för att genom ett Komet‐projekt restaurera alvaret,
lövskogen och sjömarken i Borgehage. Områdena lever i symbios med varandra och med den brukade
jordbruksmarken, som binder dem samman. Speciellt viktigt är det för många mycket sällsynta rödlistade
insektsarter, som lever i en brynjemiljö, dvs, lövskogen, Nedre Gärdesvägen, de gamla stenmurarna och
åkermarken. Det gäller också för flera stora lokaler med knippnejlika Dianthus armenia i Borgehage, som är
fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Det finns redan en Naturvärdesinventering i Skötselplanen som visar: ∙
• Att området i och kring Borgehage hyser ett mycket stort antal skyddsvärda arter
* Att området i och kring Borgehage utgör en betydande del av ett av de artrikaste områdena i Nordeuropa
Trots tillgång till dessa resultat från Skötselplanen, som kommunen varit med och tagit fram, föreslår nu
kommunen att utöka med ytterligare en exploatering och då inom strandskyddsområdet Det finns ett stort
lokalt stöd för genomförandet av Komet‐projektet. Om vi ska kunna upprätthålla lokal support och entusiasm,
anser vi att byggplanerna för Borgehage måste tas bort från den föreslagna översiktsplanen.
Kommunens svar
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela planområdet gåtts igenom för
att lokalisera ny bebyggelse. Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda
ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut. Med alla de naturvärden, kulturvärden,
strandområden och skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi
pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken användning och till stor del avser vi bevara och
ibland även utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att
visa att andra delar av planområdet inte lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut
jordbruksmark som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte skett lättvindigt. Vi
är en kommun som värdesätter lantbruk, vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens
betydelse för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver betas och därmed ett
stort behov av odlingsmark till foder och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att tillåta ianspråktagande av
jordbruksmark med ett undantag – området runt Borgholm och Köpingsvik, där
bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har sökt efter nyare
planeringsunderlag för jordbruksmarken men har tyvärr inte funnit detta, men att
skördestatistiken ger en indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna på sidan
32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, eller den regionala
bevarandeplanen har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av odlingsmarken på just dessa
platser, under förutsättning att områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se bilaga 1 och 2. Det är den
politiska viljan att fortsatt utreda dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Inkomna yttranden har medfört följande förändringar i översiktsplanen:
 Förtydligande på sida 60 i områdesbeskrivningarna för område 25 Borgehage: Ett
första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB
3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets
lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela
området är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som
jordbruksmark kvarstå.
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Tillägg på sida 60 i områdesbeskrivningarna för Område 25 A (Borgehage östra
delområdet): ”Området ligger omringat av höga naturvärden och ett LONA‐projekt
har genomförts. Detaljplanens utformning och genomförande ska ske på sådant sätt
att det minimerar påverkan på de skyddsvärda arter som finns i närområdet.”
Området har prövats mot MB 3:4 och följande bedömning har gjorts:
Område 25 A är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark (odlingsmark). Planer på att
bebygga området har funnits i över tio år. Investeringar i form av ex planprogram och
dimensionering av VA‐ledningar har gjorts. I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har
hela Borgholm‐Köpingsvikområdet undersökts och bedömningar för vad varje område är
viktigast för har gjorts. Område 25A har bedömts vara viktig för områdets bostadsförsörjning –
Delområdet omfattar ca 13,7 hektar mark varav 7,3 hektar åkermark. 5,48 hektar blir
tomtmark. Beräknat på planprogrammets tomtstorlekar, minsta tillåtna tomtstorlek är 1200
kvm, skulle hela område 25 A maximalt kunna ge 45 tomter á 1200 kvm. En motsvarighet inom
fördjupningsområdet finns inte. En alternativ lokalisering inom planområdet som fyller
behovet av den typen av bostadsbebyggelse som pekas ut i område 25A har undersökts men
inte gått att finna. Slutsatsen är därför att områdets betydelse för bostadsbyggnation väger
tyngre än dess betydelse som jordbruksmark. En motsvarighet inom fördjupningsområdet finns
inte.
Yttrande 3
Den 28 juni 2017 har rubr planförslag ställts ut för yttrande senast den 3 sept 2017. I anledning härav anför vi
följande.
1. Marken mellan Borgholm och Kolstad
1.1 Marken mellan Borgholm och Kolstad utgörs av produktiv åkermark fördelad på bl a
• Kolstad 39:32
areal enligt fastighetsregistret 9,8 ha
beräknad areal 8,2 ha
• ett område av Kolstad 9: l
• ett område av Borgholm 11: 1 beräknad areal 0,4 ha
1.2 Kolstad 39:32 ägs av Land och mark i Sydost AB, ett bolag som i samarbete med hustillverkaren
Hjältevadshus AB förvärvar och exploaterar mark för bostäder.
.
1.3 Kolstad 9:1 ägs av undertecknad
1.4 Borgholm 11:1 ägs av Borgholms kommun.
2. Tidigare planförslag
2.1 Den 24 juni 2014 har kommunen för samråd ställt ut ett tidigare förslag till översiktsplan för Borgholm‐
Köpingsvik. I det förslaget har åkermarken mellan Borgholm och Kolstad prioriterats som "odlings‐, betes‐ och
naturmark", bill. Prioriteringen har föranlett ägaren till Kolstad 39:32‐ ovannämnda privata exploatör inom
husbranschen‐ att tillskriva kommunen den 29 sept 2014 och med hänvisning till "förda diskussioner" uttrycka
sitt missnöje med förslaget samt begära ett möte "för att diskutera de för oss helt nya förutsättningarna", bil 2.
Enligt uppgift har kommunens planavdelning därefter fått i uppdrag att revidera planförslaget och avsätta delar
av Kolstad 39:32 for bostäder.
3. Det nya planförslaget
3.1 I det nu utställda planförslaget har prioriteringen av åkermarken mellan Borgholm och
Kolstad som odlings‐, betes‐ och naturmark övergivits. I stället har stora delar av Kolstad 39:32 och området av
Kolstad 9:1 samt hela området av Borgholm 11:1 avsatts som "nytt område for bostäder", bil3
(utredningsområde 16). Avsättningen kan beräknas omfatta cirka 9 ha. Om det beaktas att återstoden av
Kolstad 39:32 blir en isolerad enklav, som det inte blir lönsamt att bruka, konsumerar förslaget åkermark om
cirka 14 ha.
3.2 I det nya planförslaget har, liksom i det tidigare, avsatts ett antal områden som utredningsområden för fler
och utökade byggrätter.
3.3 För att motivera den ändrade prioriteringen av åkermarken mellan Borgholm och Kolstad har ett nytt
avsnitt om jordbruksmark tagits in i planförslaget (s 33). Där anförs att Lantbruksstyrelsen 1971 klassat
jordbruksmarken "i och kring Borghalm‐Köpingsviksområdet som klass 2 där klass l O är åkermarker med högt
avkastningsvärde baserat på skördestatistik från 1969" och att "bedömningen [är] att jordbruksmarken i
området inte kan värderas som brukningsvärd jordbruksmark med ett internationellt värde".
4. Rättsliga reglering
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4.1 Enligt 3 kap 4 § miljöbalken (MB) får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse bara om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses genom att annan mark
tas i anspråk. För att bygga bostäder på brukningsvärd jordbruksmark krävs alltså att bostadsbehovet
förestavas av ett väsentligt samhällsintresse (och inte av en privat exploatörs vinstintresse) och att behovet
inte kan tillgodoses på annan mark.
4.2 Enligt 2 kap 2 §plan‐ och bygglagen (PBL) ska 3 kap 4 § MB iakttas vid all planläggning och således även vid
översiktsplanläggning.
1
4.3 En nyligen meddelad dom av Mark‐ och miljööverdomstolen illustrerar hur 3 kap 4 § MB tillämpas i
domstolspraxis. Genom domen upphävdes en detaljplan för cirka 63 bostäder i form av friliggande småhus och
grupphus på jordbruksmark i Svedala kommun med hänvisning till att kommunen inte visat att bostadsbehovet
inte kan tillgodoses på annan mark (dom den 27 juni 2017. mål nr P 1188‐17).
./. Domen biläggs.
4.4 Den 17 dec 2013 (rapport 2013:35) har Jordbruksverket på uppdrag av Regeringen redovisat tillämpningen
av den lagstiftning som reglerar när jordbruksmark tar tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar. I
sammanfattningen, bil 4, anförs att 3 kap 4 § MB "anger en mycket restriktiv hållning till att upplåta
jordbruksmark till bebyggelseändamål", att verkets kartläggning ändå visar att "beslut kring markanvändningen
i stor utsträckning påverkas av kommunala markinnehav och externa intressens efterfrågan på mark", att detta
inte överensstämmer med lagstiftningens långsiktiga perspektiv på resurshushållning, att verkets granskning av
översiktsplaner också visar "att många kommuner har skrivit in MB 3:4 eller liknande skrivning som en
övergripande policy, som de dock inte tar konkret hänsyn till", samt att kommunen ska beakta 3 kap 4 § MB
"genom att i sin översiktsplan formulera vad som är väsentliga samhällsintressen, väga dessa mot fortsatt
jordbruksdrift och pröva alternativa lokaliseringar i område för område".
5. Bedömningen i detta fall
5 .l Planförslagets ovannämnda hänvisning till att Lantbruksstyrelsen klassat åkermarken inom planområdet
som 2 på en 10‐gradig skala och att jordbruksmarken där "inte kan värderas som brukningsvärd med ett
internationellt värde" (vad nu det betyder) får till följd att inte bara åkermarken mellan Borgholm och Kolstad
utan även övrig åkermark inom Borgholm‐Köpingsviksområdet faller utanför MB:s skyddsreglering, eftersom
den avser enbart "brukningsvärd åkermark", och att det därmed saknas skäl utreda om annan mark finns för
att tillgodose uppgivet bostadsbehov.
5.2 Planförslagets redovisning av 1971 års åkermarksklassning är inte korrekt. Av då upprättad karta, bil 5,
framgår nämligen att Borgholm‐Köpingsviksområdet är klassat som 3 eller möjligen 4 och att det är området
norr därom ‐ som till stor del utgörs av alvarmark‐ som är klassat som 2. Och av PM den 11 febr 1971, som
Lantbruksstyrelsen upprättat i samband med klassningen (och som återfinns på Jordbruksverkets hemsida),
betonas att det "inom ett och samma område kan finnas åkermark med ganska olika odlingsbetingelser"
(s 5), varför det inte går att, som planförslaget gör, med en svepande hänvisning till klassningen döma ut
åkermarken inom ett helt område i brukningsvärdehänseende.
5.3 Med "brukningsvärdjordbruksmark" avses enligt MB:s förarbeten mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (proposition 1985/86:3 s 158 och
1997/98:45 Del l s 239 ff).
5.4 Åkermarken mellan Borgholm och Kolstad har odlats med olika grödor under mycket lång tid. Där har odlats
sparris och sockerbetor, vilket är unikt så långt norrut, och när vete odlas kan avkastningen uppgå till hela 8
ton/ha. På Kolstad 39:32 och området av Borgholm 11: l odlas f n den för Öland unika bruna bönan, vilken
enligt JTI (Institutet för jordbruks‐ och miljöteknik informerar nr 121 s 7) kräver "väldränerad, varm jord
med gott kalktillstånd (pH 6,5‐7,5)".
5.5 Brukningsvärdet på åkermarken mellan Borgholm och Kolstad är således mycket högt ‐uppskattningsvis 7‐8
på en 10‐gradig skala‐ och uppfyller väl kriterierna för ''brukningsvärd jordbruksmark" i 3 kap 4 § MB. Således
skulle planförslaget ha innehållit en prövning av om det uppgivna bostadsbehovet kan tillgodoses på annan
mark, vilket det inte gör. Bristen medför att planförslaget inte uppfyller MB:s och PBL:s krav. Effekten av det är
att, om planförslaget godtas av kommunfullmäktige, antagningsbeslutet kommer att strida mot
laglighetskravet i 10 kap kommunallagen.
5.6 I anledning av det anförda och då uppgivet bostadsbehov‐ om det föreligger‐ kan tillgodoses på den mark
som avsatts för fler och utökade byggrätter och därmed på annan mark än åkermarken mellan Borgholm och
Kolstad, bör planforslaget ändras så att den för bostäder avsatta åkermarken på Kolstad 39:32 och 9:1 samt
Borgholm 11: 1 åter prioriteras som odlings‐, betes‐ och naturmark.

1

Punkt 4.3 är justerad i enlighet med inskickad rättelse daterad 2017‐08‐10
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Kommunens svar:
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela planområdet gåtts igenom för
att lokalisera ny bebyggelse. Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda
ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut. Med alla de naturvärden, kulturvärden,
strandområden och skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi
pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken användning och till stor del avser vi bevara och
ibland även utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att
visa att andra delar av planområdet inte lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut
jordbruksmark som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte skett lättvindigt. Vi
är en kommun som värdesätter lantbruk, vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens
betydelse för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver betas och därmed ett
stort behov av odlingsmark till foder och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att tillåta ianspråktagande av
jordbruksmark med ett undantag – området runt Borgholm och Köpingsvik, där
bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har sökt efter nyare
planeringsunderlag för jordbruksmarken men har tyvärr inte funnit detta, men att
skördestatistiken ger en indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna på sidan
32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, eller den regionala
bevarandeplanen har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av odlingsmarken på just dessa
platser, under förutsättning att områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena har
föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se bilaga 1 och 2. Det är den
politiska viljan att fortsatt utreda dessa områden även om förutsättningarna inte är jämförbara
med övriga utredningsområden. Den inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Med hänvisning till den information som framkommit kommer kommande detaljplanering av
område 16 handläggas med utökat förfarande samt de synpunkter som inte tillgodosetts
genom Länsstyrelsens yttrande kvarstår och ska hanteras i detaljplaneskedet.
Yttrandet har medfört följande tillägg/justeringar
1. På sida 59 i områdesbeskrivningarna för område 16 Furuhäll:
Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB 3
kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets
lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela området
är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som jordbruksmark kvarstå.
2. På sida 33. Jordbruksmark. Skördestatistiken från 1969 bedöms enligt ert yttrande
som inaktuell information och utgår.
Yttrande 4
Ingen erinran
Yttrande 5
Jag har läst miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tillhör den fördjupade översiktsplanen (fÖP) för
Borgholm‐Köpingsvik. När jag läst om område 9 Kolstad‐Furuhäll och Klinten i MKB så ser jag att ni
konstaterar att: "Gröna strukturer mellan bebyggda områden kan i många fall vara nödvändiga att bevara för
att minska risken för betydande negativa påverkan på kulturmiljön. Sådana områden är t ex nr 9
Kolstad‐Furuhäll och Klinten" (s 23). När jag samtidigt noterar att området 9C (sid 16 och 18 i MKB) kan
bebyggas så måste jag tyvärr skriva denna överklagan. 2 Ni skriver på sid 25 i MKB: "Planen förespåkar även ny
1

Jag pratar här mest om den del inom Furuhäll som benämns som område 9C (se sid 16 och sid
18 i MKB). Även område 16 är en del av Furuhäll (ligger väster om kalkbrottet) och berörs av
detta yttrande. Det är olyckligt att Furuhäll delats upp i MKB, eftersom det försvårare en tydlig
kommunikation. Jag ser ingen naturlig anledning till denna uppdelning av Furuhäll vare sig med
avseende på natur eller "kultur". Tvärtom är områdena, Furuhäll‐Kolstad, idag åtskilda så att
ingen biltrafik kan gå mellan dessa områden. Hur kommunen har tänkt sig en exploatering av
Furuhäll och Kolstad återfinns inte i fÖP. Denna otydlighet påverkar i sig hur "stark"
exploateringen kan tänkas bli, vilket i sin tur påverkar såväl naturen (bland annat i mitt skäl2)
och upplevelsen ett förändrat landskapet (skäl 3).
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bebyggelse, utvidgning av bebyggda områden samt förtätning inom eller i anslutning till värdefulla naturmiljöer
som Solbergamarken, Furuhäll, Klinten och Borgehage". Det är bra att MKB tar upp denna risk som en
exploatering enligt fÖP kan medföra. Men det är inte bra att planen ändå ser det fullt möjligt att bygga på
område 9C (se bl a "karta 4‐Förslag på utvecklingsområden", sid 18 i MKB).
Bakgrunden till överklagan är bland annat att förutom kulturmiljön i området (enligt ovan) så kan även
naturmiljön (enligt ovan) i området påverkas negativt. Mer specifikt finns det i gamla kalkbrottet (strax norr om
område 9C) kalkkrassing (Sisymbrium supinum), som är en ursprunglig kalkkrävande ölandsväxt. Den är
uppförd på den nationella rödlistan över hotade arter i Sverige (Gärdenfors, U. (ed.) 2000, "Rödlistade arter i
Sverige", ArtDatabanken, SLU., Uppsala). Även fågelfaunan inom stenbrottet är säregen med bl a förekomst av
den sällsynt på Öland häckande (Svensson, S. et al1999, svensk fågelatlas, Sveriges Ornitologiska förening)
mindre strandpiparen (Charadrius dubius). (www.furuhall.wordpress.com/djur‐natur/)
Undertecknad anför 4 skäl till överklagandet. Där skäl 1 utgår från kulturmiljön, skäl 2 utgår från
naturmiljön, skäl 3 utgår från att det inte undersökts tillräckligt hur människor i området ser på landskapet
och där skäl 4 utgår från att det är svårt att se hur en praktisk exploatering är tänkt att ske i Furuhäll
respektive Kolstad (se fotnot första sidan).
1. Eftersom det inte har skett någon arkeologisk utgrävning i området så bör området 9C strykas som föreslaget
område för exploatering. Det finns indikationer om att det finns bronsåldersgravar i området. Bland annat
eftersom det fanns "märkliga rester" när sommarhus byggdes på 60‐talet i området.
2. Det har inte utretts tillräckligt hur kalkkrassing (Sisymbrium supinum) och mindre strandpiparen (Charadrius
dubius) påverkas av en ökad exploatering strax intill kalkbrottet.
3. Det har inte skett någon landskopsanalys som bygger på dialog med berörda människor på ett mer
systematiskt sätt än vanligt samråd (se Europeiska landskapskonventionen, 2000).
4. Furuhäll tas i MKB upp både i område 9C och område 16 (se sid 16 och sid 18 i MKB). Område 9 (som i sin tur
delats upp i A, B och C) är främst Kolstad (område 9A och 9B). Det är olyckligt att Furuhäll delats upp, eftersom
det försvårare en tydlig kommunikation kring hur Furuhäll och Kolstad är tänkt att exploateras. Jag ser ingen
naturlig anledning till denna uppdelning av Furuhäll vare sig med avseende på natur eller "kultur". Tvärtom är
områdena, Furuhäll och Kolstad, idag tydligt åtskilda så att ingen biltrafik kan gå mellan dessa områden. Detta
leder i sin tur till att det sedan lång tid finns skilda vägföreningar i dessa två olika områden. Hur kommunen
tänkt sig en "praktisk exploatering" av Furuhäll och Kolstad återfinns inte i fÖP. Denna otydlighet påverkar i sig
hur "stark" exploateringen kan tänkas bli, vilket i sin tur påverkar såväl naturen och upplevelsen av en planerad
förändring av landskapet.
Till slut: undertecknad önskar vara med på sändlista när detaljplanering för Furuhäll (område 9C) startar.
Kommunens svar: Kommunen är medveten om områdets höga natur‐ och kulturvärden vilka
kommer att utredas vidare i fortsatt arbete. Utredningsområde 9C är ett område som beviljats
positivt planbesked och dessa handlingar med tillhörande behovsbedömning utifrån
miljöaspekter finns att tillgå på kommunen. Den information som lämnas i yttrandet, samt ditt
önskemål om att vara med på sändlista har bilagts ärendet för att ingå i kommande
detaljplanearbete. Kommunen önskar även förtydliga att yttrandet har inkommit som en del av
planprocessens skede utställning och att det därför har hanterats som ett inkommet yttrande
och inte som ett överklagande.
Yttrande 6
Vi notera att vårt tidigare yttrande finns upptaget i samrådsredogörelsen, samt noterar vi kommunens svar om
att planen har justerats enligt yttrandet. Men vi kan inte finna att kommunen har gjort justeringar i
översiktsplanen enligt vårt yttrande där vi redovisade att inom området finns både ett lokalt och regionalt
elnät. Lokalnätet består av låg‐ och högspänningsledningar både i mark och i luft samt transformatorstationer.
Regionnätet består av 50 kV luftledningar samt fördelningsstationerna Borgholm (BHM) och Köpingsvik (KPG).
Bifogad karta visar översiktligt och det är det skuggade området som är E. ON Elnäts koncessionsområde. Samt
röd heldragen linje visar vårt regionnät med våra fördelningsstationer.
l övrigt är det Borgholm Energis område, som även genomkorsas av våra 50 kV regionledningar.
Då regionnätledningar samt fördelningsstationer har stor betydelse för regionen yrkar E. ON Elnät på att dessa
ska redovisas såväl i planens verbala del som i dess kartdel.
Förslaget innebär att utbyggnadsområde planeras vid regionnätsanläggningar och vi vill informera om
magnetfältet. De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna mäter,
utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och föreskrifter avseende magnetfält.
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Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett samband mellan
exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i detta har svenska myndigheter inte
kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering och exploatering genom
att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader: sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och
andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas undvik att placera nya bostäder,
sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält sträva efter att begränsa fält
som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer
l myndigheternas gemensamma broschyr "Magnetfält och hälsorisker", som kan läsas eller laddas ned på
www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.
Kommunens svar: Elledningar förtydligas enligt yttrandet i kapitel 2.4.2 El, tele och IT‐
kommunikation på sida 93 samt i text för utredningsområde 18 på sida 58, enligt nedan, och
tydliggörs ytterligare i kartan på sida 42.
Tillägg på s 93, 2.4.2 El, tele och kommunikation: Övrigt elnät ägs av Eon och de förväntas
kunna försörja nya bostäder med el och vid behov bygga ut nätet. Inom området finns både ett
lokalt och regionalt elnät. Lokalnätet består av låg‐ och högspänningsledningar både i mark och
luft samt transformatorstationer. Regionnätet består av 50 kV luftledningar samt
fördelningsstationerna Borgholm (BHM) och Köpingsvik (KPG). I dagsläget finns inte entydiga
resultat på ett samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter, det
finns därför inte några fastställda gränsvärden eller skyddsavstånd för allmänhetens
exponering för magnetfält. Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid
samhällsplanering och exploatering
Riktlinjer


Följa Strålsäkerhetsmyndighetens och andra ansvariga myndigheters
rekommendationer vid planerade förändringar i närheten av elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

Tillägg på s 58, område 18: Elanläggning i östra delen av området, läs mer på s. 93.
Yttrande 7
l samrådet 2014 om rubricerad plan lämnade vi in synpunkter betr området som i planen kallas
stationsområdet. Vi resonerade kring frågor om klimatanpassningar, buffert mot kyrkogården och grön lunga
som förbinder Bäckmanska parken med Kapelludden för området mellan Slottsgatans förlängning och
Kapellvägen. Vårt yttrande har nr 33 i Samrådsredogörelsen. Kommunens svar är följande: "Föreslagen ändring
i planen får flera positiva konsekvenser och binder samman Bäckmanska parken med Kapelludden samt skapar
en buffert mellan utredningsområdet stationsområdet och kyrkogården. Synpunkten har tillgodosetts genom
att efterfrågat område har ändrats till grönområde och därmed har utredningsområdet minskat i väster."
När vi nu går igenom det nya planförslaget, ser vi att endast halva området ändrats till grönområde. Se bilden
nedan från sid 53 i planförslaget.
Vi utgår från att detta skett av misstag och
föreslår att det ändras. Annars blir grönområdet
för smalt och de positiva konsekvenserna som
anges i kommunens svar uppnås inte.
Kommunens svar: Kommunen
har åter tittat på områdets
avgränsning och de ändringar
som gjorts efter samrådet. Det
borde i samrådsredogörelsen ha
framgått att ert yttrande endast
delvis tillgodosetts. Vi delar er
bedömning om att en buffertzon
mellan nya bostäder och
kyrkogården har positiva
effekter. Den yta som nu till

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik

11
Särskilt utlåtande 2018‐04‐04

Särskilt utlåtande
DNR P 2009-000001
hälften pekas ut som grönområde är inte naturmark/parkmark utan är till största delen
gruslagd parkering. Med motstående intressen på ytan har halva området lagts in som
grönområde och andra delen ligger kvar som utredningsområde. Det innebär att det för
området föreslås tas fram en ny detaljplan där avgränsningen kommer att avgöras i kommande
detaljplaneskede. I en sådan process blir närmast berörda grannar sakägare.
Yttrande 8
Som Borgholmsbo är jag mycket positiv till att man tar fram fler tomter för att skapa boende för fler fasta
Borgholmsbor detta är viktigt för att utveckla kommunen ytterligare för en expansiv framtid och skapa en god
ekonomi. Vad jag däremot vill påpeka är man tar bördig jordbruksmark i anspråk för bebyggelse, en mark som
brukas och har brukats i generationer och som har kulturella värden. Jag vill verkligen vädja till politiker i
kommunen att tänka till och avskriva dessa planer. Jag är def för ett produktivt jordbruk även i framtiden på
Kolstad fina bördiga åkrar. Det finns ju mark som idag inte odlas exempelvis Åkerhagen, tomten på fd Hemköp
som skulle passa utmärkt att exploatera för bebyggelse. Det byggs redan mycket i Borgholm bl.a. Bovieran,
SOLHEMSGRUPPEN bygger på mejeritomten osv finns det underlag för alla bostäder? Kommunens mål kan väl
inte vara att offra bördig åkermark för fler sommarboende.
Kommunens svar: Jordbruksmarkens värden är höga både lokalt, regionalt, nationellt och
globalt. Ur det kommunala perspektivet har det redan i kommunens Översiktsplan 2002
framhållits de stora värden som finns i jordbruksmarken och att den ska skyddas. Endast i
Borgholm‐Köpingsvikområdet som är kommunens huvudorter kan det av utvecklingsskäl
tillåtas att ta delar av jordbruksmarken i anspråk för byggnation. Det är stora ytor som pekas ut
som utredningsområden för byggnation, men det är med anledning av planens långa
tidsperspektiv samt att Borgholm Köpingsvikområdet omges med andra värden som även dessa
kräver hänsyn. Totalt pekas 76 hektar jordbruksmark ut som utredningsområde för
byggnation/ändrad användning, det är 5,65% av planområdets totala jordbruksmark. Att denna
jordbruksmark är utpekad som utredningsområden innebär inte att all mark kommer att tas i
anspråk utan att de kan utredas för annat angivet ändamål och de områden som i det skedet
bedöms olämpliga för byggnation ska bevaras som jordbruksmark, vissa områden kan utgå
helt. Åkerhagen har utretts och finns med i både samrådsredogörelsen samt detta särskilda
utlåtande under rubriken förkastade alternativ, se sida 6. Hemköp‐tomten ingår redan i
utredningsområde 13. Översiktsplanen med dess fördjupningar och tematiska tillägg ska spegla
den politiska visionen för kommunen och att antalet kommuninvånare ska öka och att turismen
ska fördubblas är delar i den.
Yttrande 9
Undertecknade har tidigare i ärendet inkommit med remissvar, väsentligen rörande Fastigheten Klinta 1:16.
Remissvaret är in extenso tryckt i den utställda fördjupade översiktsplanen. En kort sammanfattning:
Huset på Klinta 1:16 är troligen det äldsta i området (1800‐tal) och har varit i samma familjs ägo hela tiden.
Klinta 1:16 användes förut för fårskötsel samt husbehovsfiske, men sedan min mor dog 2002 har fastigheten
inte kunnat skiftas mellan de 2 barnen. Huset förfaller och tomten växer igen/förbuskas. Ägarfamiljen får allt
svårare att hålla kvar anknytning till Öland. Vi anförde att det borde vara möjligt att bebygga fastighetens
västra del, vilket skulle lösa situationen. l sammanhanget är det relevant att det knappast vore möjligt att bygga
ett hus till inom område 2B av Klinta 1:16, utan omfattande kostnader. Området är en sankmark som vi
uppfattar som bottenlös, brukar kalla för Ormträsk och som vi har använt för skridskoåkning vintertid.
Bebyggelse här skulle troligen kräva omfattande arbeten med dikning, utfyllnad och pålning. l den utställda
Översiktsplanen har tillkommit ett område 2C där ytterligare bebyggelse kan utredas. Vi har jämfört förslaget
med förhållandena på plats. Område 2C börjar cirka 70 meter öster om tomtgränsen till Klinta 1:16, vilket är
>150 meter från stranden. Även om den torraste delen av Klinta 1:16 ligger några tiotal meter väster om
område 2C så finns det inom 2C ett torrt område väster om Ormträsk som skulle kunna bebyggas, vilket skulle
kunna lösa situationen och hejda den pågående förstörelsen av Öländska kulturvärden. Bebyggelse inom
området skulle inte ens synas från stranden eller från Klinta bodars fritidsby, varför vi har svårt att tänka oss att
någon skulle kunna ha något att anföra emot det. Sammanfattningsvis uppfattar vi att vårt tidigare yrkande har
delvis tillgodosetts samt att kompromissen ger en möjlighet att lösa situationen och således tillstyrkes från vår
sida. Vi kan också kommentera att vi uppfattar den utställda fördjupade översiktsplanen som väl
genomarbetad och innehållande många adekvata avvägningar mellan olika intressen.
Kommunens svar: Tidigare lämnade synpunkter är tillgodosedda genom liggande förslag.
Yttrande 10
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Bild från s.44 i översiktsplan Borgholm‐Köpingsvik

Linjen t.v. är 60‐100m från dagens gångstråk och följer kustlinjens svängningar samt tidigare bebyggelse. Den
har även god marginal till det 100 meter långa strandskyddet.
linjen t.h. följer den befintliga bebyggelsen. Där även ytterligare bostäder kan byggas i sluttningen dolt från
gamla landsvägen och väg 136.
Kommunens svar: I yttrandet föreslås en utvidgning av område 2B och 2C. Förslaget att utvidga
område 2C lades fram för KSau den 15 januari 2018 och där beslutades det att endast
ändringar som inte innebär en väsentlig ändring av planförslaget exempelvis förtydliganden
och mindre justeringar görs, se bilaga 2. Att utvidga/minska utredningsområdenas utbredning
är av väsentlig art. En utvidgning av område 2B och 2C skulle innebära ändringar av väsentlig
art och har därför lämnats oförändrade.
Yttrande 11
Området 2B består i dagsläget till stor del av sommarstugor med väl tilltagna tomter och biareor kring dessa. En
förtätning av detta område, som ni redan föreslagit är en effektiv åtgärd för att få fler tomter med minimal
åverkan av fri natur, då det redan finns otät bebyggelse och vägnät i område 2B. Då det råder tomtbrist, med
höga priser som följd, gör att det blir mycket svårare att få tag i ett boende i rimlig prisklass.
För att göra det mer tillgängligt och även på sikt öka befolkningen på Öland (vilket leder till mer näring och
jobb), så föreslår jag en generösare sträckning av bebyggelseområdet. Visionen är att framöver söka
planbesked för mindre arrendetomter och flerbostadshus, som hamnar i ett mycket rimligare pris för t.ex.
yngre par eller familjer.
Följande område borde utredas som lämpligt för camping.
Fördelen är fortsatt öppna ytor stor del av året samt att utbudet på semesterbostäder ökar. Turism är vad
många Ölänningar livnär sig på så vi måste utveckla den vidare för att få fler besökare till Öland som i framtiden
även kan bli permanenta.
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Kommunens svar: Förslaget tillgodoses genom liggande förslag. Fastigheten ligger inom
område där camping/öppen yta föreslås i fördjupningen av översiktsplanen. Användning som
camping begränsas idag av gällande byggnadsplan och kräver en ny detaljplan. I beskrivningen
för område 3 på s.35 under Köpingbukten, Klinta till Blå Rör finns det redan angivet att ”Små,
enkla byggnader som gynnar områdets användning för det rörliga friluftslivet kan tillåtas”. Här
inbegrips ex glasskiosk, badhytt, toalett osv. Området som är utpekat för camping inbegriper
därtill hörande servicebyggnader, receptionsbyggnader mm men avses inte tillåta
privatiserande byggnader som ex övernattningsstugor. Campingverksamheterna är av stor vikt
för hela närområdet framförallt genom att de försörjer hela Borgholm‐Köpingsvikområdet med
besökare utan att ta mark permanent i anspråk vilket ger ett viktigt kundunderlag för butiker,
restauranger mfl verksamheter. Yttrandet tillsammans med andra yttranden om
beskrivningarna för stranden har medfört ett förtydligande på s. 46: ”Det är av stor vikt att
befintliga verksamheter längs Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid
ny detaljplaneläggning kan även andra relaterade verksamheter utredas på området ex
torghandel, marknadsplats, tillfällig handel, lägerverksamhet, utvidgning av campingytor,
parkering mm. Privatiserande permanenta byggnationer ska undvikas, övrig byggnation som är
till för verksamheternas drift ska kunna tillåtas med varsam utformning och placering.”

Yttrande 12
Ingen erinran ‐ Oskarshamns kommun har inga synpunkter på Borgholms kommuns Fördjupning av
översiktsplanen Borgholm‐Köpingsvik.
Positivt är att Borgholms kommun i denna fördjupning bland annat adresserar problemet med
dagvattenhantering samt att man anger att både ny bebyggelse och befintlig sådan, där möjligheterna
finns, ska ansluta sig till det kommunala VA‐nätet. Detta kommer att bidra positivt till vattenkvaliteten i
Östersjön.
Yttrande 13
Stranden i Köpingsvik är en stor del av byns identitet och av stor lokal betydelse, men även ett mycket populärt
besöksmål. Olika verksamheter finns glest utspridda utmed stranden så som pensionat, restauranger och
strandkiosker. Historiskt sett har verksamheterna utvecklats med den ökade attraktionskraft orten har haft i
samband med badortepoken och för att möta de ökande kraven från besökarna eller för att möta nya lagkrav
för verksamheterna. Campingverksamhet är den enskilt största näringen i Köpingsvik och har flest besökare
under högsäsong. Västra delen av stranden präglas av badortstiden och i östra delen av Köpingsvik ligger en
stugby och en småindustri, gamla smedjan med delar av lokalen från 1700‐talet, vilket fortfarande är i drift och
är av stort kulturellt värde. l FÖP:en förtydligas det att marken mellan väg 136 och stranden ska hållas öppen
och inte får bebyggas, men användas som camping. Viss byggnation för det rörliga friluftslivet kan tillåtas.
Anledningarna är att siktlinjen från Klinta backe inte får skymmas eller att man vill begränsa kopplingen mellan
centrum och stranden och att "de boende och verksamma ska prioriteras". Köpingsvik ska kunna utvecklas
samtidigt som man värnar om de boende och verksamma med centrum utveckling. Vi anser att FÖP:en måste
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ge området rätt förutsättningar för detta, i balans med bevarandet. För att kunna driva en modern camping på
ett hållbart och effektivt sätt krävs viss infrastruktur såsom servicehus, receptioner, kiosk,
aktivitetsanläggningar och annan infrastruktur. En sådan utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i strid med
bevarandeintressen för kultur och miljö. Nivåskillnaderna i Köpingsvik tillåter lägre bebyggelse‐ max 3,5m‐ utan
att det stör siktlinjen eller verkar begränsande på kopplingen till stranden. Om byggnationen utförs på längden,
vinkelrätt i förhållande till väg 136 och på ett för området passande sätt kommer den att smälta in i
omgivningen. En sådan utveckling kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa naturliga stråk
för besökare. Entrén till Köpingsvik från Klinta backe är utpekad av stor betydelse i FÖP:en och då bör inte en
återvinningscentral vara mitt i blickfånget från Klinta backe. Den utgör en betydande begränsning och en
störande barriär mellan vägen och stranden. Värt att notera är de 4,5m höga tältvaruhusen inte bryter utsikten
mot strandlinjen på grund av nivåskillnaderna. Det är dessa lokala förutsättningar som istället bör användas till
ortens fördel. Utmed väg 136 är det viktigt att inte bygga en barriär mellan gaturummet/samhället och
stranden med höga byggnader där det idag är låg bebyggelse. Värna om de avbrott och låga byggnader som
finns idag för att behålla kopplingen med stranden.
Nödvändiga förtydliganden i FÖP:en:
• Tydligt stöd för campingverksamheter att driva och utveckla verksamheterna med nödvändig byggnation och
infrastruktur.
• Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
• Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst till öst
utan avbrott.
• Behåll en maxhöjd av ett våningsplan mellan väg 136 och stranden där det idag är begränsat och vid
förtätning.
Kommunens svar:
 I beskrivningen för område 3 på s.35 under Köpingbukten, Klinta till Blå Rör finns det redan angivet att
”Små, enkla byggnader som gynnar områdets användning för det rörliga friluftslivet kan tillåtas”. Här
inbegrips ex glasskiosk, badhytt, toalett osv. Området som är utpekat för camping inbegriper därtill
hörande servicebyggnader, receptionsbyggnader mm men avses inte tillåta privatiserande byggnader
som ex övernattningsstugor. Campingverksamheterna är av stor vikt för hela närområdet framförallt
genom att de försörjer hela Borgholm‐Köpingsvikområdet med besökare utan att ta mark permanent i
anspråk vilket ger ett viktigt kundunderlag för butiker, restauranger mfl verksamheter. Yttrandet
tillsammans med andra yttranden om beskrivningarna för stranden har medfört ett förtydligande på s.
46: ”Det är av stor vikt att befintliga verksamheter längs Köpingbukten ges goda möjligheter för
fortsatt verksamhet. Vid ny detaljplaneläggning kan även andra relaterade verksamheter utredas på
området ex torghandel, marknadsplats, tillfällig handel, lägerverksamhet, utvidgning av campingytor,
parkering mm. Privatiserande permanenta byggnationer ska undvikas, övrig byggnation som är till för
verksamheternas drift ska kunna tillåtas med varsam utformning och placering.”
 Småindustrin i östra Köpingsvik ingår i Kulturmiljö‐område 7.
 I dialog med boende och verksamma i Köpingsvik har en majoritet framfört stranden som det
viktigaste i Köpingsvik. Att förstärka kopplingen mellan verksamheterna längs väg 136 och stranden
har framförts som ett brett önskemål genom hela processen och har vägts in i arbetet. Att vid framtida
detaljplaneläggning öppna möjligheter till ökad handel genom hela Köpingsvik är förhoppningen
genom att peka ut området för centrumutveckling, se sida 45 och 46.
 Att behålla en maxhöjd av ett våningsplan bör övervägas i framtida detaljplaneläggning.
 Återvinningsstationer är en viktig samhällsfunktion och ska placeras i närheten av där folk bor
och/eller passerar. Alternativa placeringar i Köpingsvik har undersökts och dessa platser har inneburit
störningar för fler. Aktuell placering är central, finns gott om parkeringsmöjligheter samt tillräckligt
avstånd till bostäder. Kommunen har sett att stationen är hårt belastad under högsäsong och tittar på
möjligheterna att placera ut fler stationer efter behov. Vid samtal med FTI som sköter stationerna är
uppstår problem med anledning av att företag använder sig olovligen av återvinningsstationerna med
stora mängder återvinningsmaterial. Stationerna är till för privatpersoners avfall och företag ska lämna
in återvinning på närmaste återvinningscentral (Kalleguta). Är återvinningscontainrar fulla får avfall
inte lämnas på marken, detta är nedskräpning.
Yttrande 14
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterad 2014‐09‐30, uppmanat kommunen att arbeta vidare med
miljöaspekter, miljökonsekvensbeskrivningen, tydligare kartor och mer konkreta ställningstaganden i

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik

15
Särskilt utlåtande 2018‐04‐04

Särskilt utlåtande
DNR P 2009-000001
respektive utvecklingsområde. Kommunen har bearbetat den fördjupade översiktsplanen inför utställningen,
dock kvarstår en del av länsstyrelsens synpunkter från samrådsyttrandet, vilket kommunen behöver ta i
beaktande.

Kontroll enligt 3 kap. 16 § PBL
Riksintressen
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) redovisar berörda riksintressen och påverkan på dem, däremot saknas
redovisningen i planförslaget Länsstyrelsen saknar också en övergripande karta som visar vilka riksintressen
finns inom planområdet och hur dessa påverkas.
Kommunens svar: En övergripande karta över riksintressena läggs in sida 107, där
planförslagets utredningsområden för bebyggelseutveckling visas.
Sjöfart
Att bebygga delar av hamnen kan påverka möjligheten till framtida sjötransporter. Sjöfartsverket har i ett
regeringsuppdrag "Analys av utvecklingspotentialen för inlands‐ och kustsjöfart i Sverige" (SjöV Dnr 16‐00767)
utpekat hamnen i Borgholm som en potentiell hamn för kustsjöfart. Vid planering av belysningspunkter ska
hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för
sjöfartens säkra navigation.
Kommunens svar: Kommunen tackar för informationen om kompletterar
områdesbeskrivningen för Hamnområdet med ovanstående information.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Miljökvalitetsnormer för vatten samt VA‐ och dagvattenhantering
I sitt samrådsyttrande påtalade Länsstyrelsen följande: "Generellt behövs tydligare ställningstaganden i
respektive utvecklingsområde vad avser krav på dagvattenhantering [ ... ]Gör ett ställningstagande per område
i planförslaget även gällande vattenkvalitetsfrågor som exempelvis till båtlivets påverkan, badvattenkvalitet,
dagvattenhantering, reningsverkets kapacitet, VA‐frågor." Planförslaget redovisar inte samtliga ovanstående
ställningstaganden för varje område, vilket kommunen behöver utveckla vidare. Kommunen behöver redovisa
miljökvalitetsnormer för vatten tydligare för hela planområdet
Följande frågor behöver besvaras:
• Vilka vattenförekomster finns inom området?
• Vilka delavrinningsområden finns det?
• Hur är yt‐ och grundvattnets flödesriktningar?
• Hur kan kommunen minska belastningen på slutrecipienten Östersjön som idag har måttlig ekologisk
vattenstatus. Det kommer att ställas höga krav på åtgärder för att uppnå god ekologisk vattenstatus till år 2021
alternativt 2027.
• Hur ställer sig planförslagets exploatering mot yt‐grund‐ och kustvattenkvaliteten? Kommunen har förtydligat
VA‐frågan men fortfarande finns det enskilda avlopp kvar, till exempel inom Solbergafältet som kan påverka
dricksvattenkvaliteten i vattenskyddsområdet vilken försörjer Borgholm‐Köpingsviksområdet. Det är viktigt att
arbetet med dricksvattenkvalitet och dricksvattenförsörjning prioriteras. Därför borde arbetet med att utvidga
verksamhetsområdet för kommunalt VA prioriteras högt. Detta för att ansluta enskilda avlopp till det
kommunala VA‐nätet inom i/inom, i närheten av Solbergafältet. Borgholms kommun hänvisar i VA‐frågan till
kommunens antagna VA‐plan. Det är redan i dagsläget ett belastningsproblem på dagvattennäten i Borgholm‐
Köpingsviksområdet. Vad planerar kommunen att göra vid nya exploateringar och förtätningar?
För att större bebyggelsesatsningar inte ska medföra dagvattenhanteringsproblem behöver kommunen
hantera problematiken i ett större område, ofta utanför de aktuella planområdena. Görs inte detta, kan
bebyggelseutvecklingen försenas inom Borgholm‐Köpingsviksområdet. På sidan 21 i planförslaget redovisar
kommunen att vattenfrågan är ett klart övervägande allmänintresse framför andra, däremot nämns inte
vattenfrågan som prioriterad i sammanställningen för planens "Huvuddrag‐ utbyggnadsstrategier för hållbar
utveckling" på sidan 18, vilket bör finnas med. På en övergripande, strategisk nivå saknas
havsplaneringsperspektivet samt diskussionen om kustvatten‐ och badvattenkvalitet Dock nämns en del kring
strand‐ och kustmiljöer i ställningstagandet per område, vilket är bra.
Kommunens svar: Kommunen håller med Länsstyrelsen om att vattenfrågorna behöver
utvecklas i planförslaget. Fördjupningen kompletteras med karta och text med
vattenförekomster, delavrinningsområden, yt‐ och grundvattnets flödesriktningar i kapitel 3
Planeringsunderlag. Det pågår projekt inom kommunen gällande fördröjning av ytvatten öster
om tätorterna. I och med att dagvatten kan fördröjas minskar det belastningen på
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dagvattennätet och därmed får vi en mer effektiv rening av vattnet som släpps ut i Östersjön.
Det kan även påverka grundvattnets kvantitet positivt.
Se sida 43 för riktlinjer om hur dagvattnet ska hanteras vid detaljplaneläggning.
Kommunen har arbetat vidare med VA‐planeringen sedan utställningen. Arbete pågår för
närvarande med att ansluta de kvarvarande enskilda avloppen till det kommunala
spillvattennätet, till exempel inom Solbergafältet som kan påverka dricksvattenkvaliteten i
vattenskyddsområdet positivt. Arbetet med att utvidga verksamhetsområdet för kommunalt
VA prioriteras högt. Det ligger ett fåtal enskilda lösningar kvar på Solbergafältet, främst inom
tertiär skyddszon. I nästa tidsplan kommer dessa avlopp att åter bedömas och prioriteras
utifrån övriga kvarvarande åtgärder.
Kommunen ska ta fram en övergripande dagvattenstrategi för hela tätorten för att hantera
lokalt omhändertagande, samlad fördröjning och trög avledning. Dialog kommer att ske med
Länsstyrelsen.
På sida 18 kompletteras texten med följande text: ”Skyddsområden för befintliga och framtida
vattentäkter ska säkerställas. Kommunal vattenförsörjning ska normalt prioriteras före alla
andra intressen. Verksamheter eller åtgärder som kan inverka negativt på vattenkvalitén eller
tillgångarnas storlek ska inte tillåtas.” Dessa ställningstaganden framgår på sida 21 och är ett
förtydligande.
Miljökvalitetsnormer för buller
På sidan 99 i planförslaget redovisar kommunen en översiktlig beräkning av vägtrafikbuller inom planområdet
Däremot saknas ett vidare resonemang kring bullerfrågor, både översiktligt men även för varje
utvecklingsområde.
Kommunens svar: Kapitel 2.9 om Buller kompletteras med följande avsnitt:
Buller & tysta områden
Utifrån den svenska förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675), som utgör en
förlängning av det europeiska direktivet 2002/49/EG om bedömning och hantering av
omgivningsbuller är omgivningsbuller, buller från väg‐, järnväg och flygtrafik samt industriell
verksamhet. Inom planområdet finns ingen bullrande industriell verksamhet, det finns heller
ingen järnväg eller linjelagd flygtrafik som orsakar buller för större områden. Största väg
genom området är länsväg 136 som orsakar bullerstörningar för boende, buller från vägarna
beskrivs nedan. Vid nybyggnation i bullerutsatta områden ska skyddsåtgärder genom till
exempel fönsteråtgärder, vallar och bullerplank övervägas.
I de tysta områden som finns genom sammanhängande grönområden Borga Hage,
Slottsalvaret, Köping Tall samt stora delar av kusten föreslås ingen tillkommande bebyggelse
och är värdefulla att bevara tysta.
Vattenskyddsområde
Under rubriken "Vattenskyddsområde och vattenbärande formationer" på sidan 49‐50 i MKB:n beskrivs Lindby‐
Solberga vattenskyddsområde får yt- och grundvatten (fastställt 2006‐01‐30) som ligger söder om Köpingsvik
och inom planområdet I MKB:n anges: "Det har stor betydelse att planen förhåller sig till dricksvatten‐
resurserna, sett ur ett flergenerationsperspektiv. Strategin är att inte planera för någon ny större bebyggelse i
vattenskyddsområdet som långsiktigt kan motverka framtida dricksvattenförsörjning." Området Solbergafältet
inklusive Lindby finns också med i Länsstyrelsens regionala vattenförsörjningsplan, utpekat som regionalt viktig
får dricksvattenförsörjningen och som en av de 8 största formationerna i länet. Länsstyrelsen anser det bör
förtydligas vilka avvägningar som görs för att ge dricksvattnet och vattenskyddsområdet hög prioritet. Då
exempelvis problematiken med förorenade områden och andra risker med miljöfarlig verksamhet beskrivs på
ett bra sätt i MKB:n, anser Länsstyrelsen att det borde ingå som en övergripande målsättning i planförslaget,
det vill säga att reducera de hotbilder som finns gentemot Solbergafältet och vattenskyddsområdet.
Kommunen beskriver visserligen under stycket 2.1. 1. i planförslaget "kommunen har bedömt tillgången på
dricksvatten av god kvalité och kvantitet som det klart övervägande intresset framför andra intressen", men
det finns inte med i de sex strategier på sidan 13 och som enligt texten i planförslaget har anammats som mål
med fördjupningen.
Kommunens svar: Problematiken med förorenade områden framgår i planförslaget, på sidan
13 presenteras visionen där ”‐en ren och giftfri miljö” är en av de sex strategierna som förklaras
på sida 18 ‐"Huvuddrag‐ utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling" utöver kapitlet 2.7
Förorenade områden. Att även framhålla vikten av vattnet håller kommunen med om och på
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sida 18 kompletteras texten därför med följande text: Skyddsområden för befintliga och
framtida vattentäkter ska säkerställas. Kommunal vattenförsörjning ska normalt prioriteras
före alla andra intressen. Verksamheter eller åtgärder som kan inverka negativt på
vattenkvalitén eller tillgångarnas storlek ska inte tillåtas.” Dessa ställningstaganden framgår
redan på sida 21 och är ett förtydligande.
Strandskydd
På sidan 22 i planförslaget redovisas: "Inom Borgholm‐Köpingsviksområdet finns flera områden som i inledande
skede bedöms uppfylla de särskilda skälen får upphävande av strandskydd." Länsstyrelsen saknar kartunderlag
som redovisar vilka bebyggelseområden som sammanfaller med strandskydd och övriga områdesskydd. Utöver
det saknas motivering av vilka särskilda skäl som kommunen bedömer uppfyllas inom de aktuella
utredningsområden som avses. Länsstyrelsen vill understryka följande: för att kunna upphäva strandskyddet
krävs att särskilda skäl ska vara uppfyllda enligt 7 kap 18 c p. 1‐6 miljöbalken. I Borgehage anges
utredningsområden får ny bebyggelse fördelat på två delområden (25 A och B) och cirka 4 hektar av dem ligger
inom strandskyddat område. Planhandlingen anger för område 25 B: "Ett första steg är att pröva
byggnationens förenlighet med platsens naturvärden och strandskyddets syften." Länsstyrelsen anser att detta
utgör exempel på en osäkerhetsfaktor kring områdets planmässiga lämplighet som borde varit tydligare i
planförslaget, också med anledning av att frågan kopplar till bedömningen av inverkan på befintligt riksintresse
för naturvården. Det föreligger alltså inte med tydlighet hur ett upphävande av strandskyddet i denna del skulle
kunna motiveras. Länsstyrelsen vill även påminna om att områden som även omfattas av riksintresse för
naturvård enligt 3 kap 6 § MB och rörligt friluftsliv och obruten kust enligt 4 kap 2 och 3 §§innebär att
prövningen av strandskyddet inom sådana områden ska ske med iakttagande av särskild stor restriktivitet.
Kommunens svar: Planförslaget kompletteras med en karta över bebyggelseområdena
tillsammans med strandsskydd och andra områdesskydd i kapitel 3 Planeringsunderlag.

Hälsa och säkerhet
Klimatanpassning
Kommunen har redovisat beredskap för översvämningsrisker på ett bra sätt, däremot saknas ett resonemang
kring hur kommunen ska möta värmeböljor. I framtiden förväntas värmeböljor komma oftare, bli längre och
varmare. Planförslaget behöver kompletteras med vilka åtgärder kommunen tänker vidta för att minska risker
vid värmebölja, framförallt för utsatta grupper som äldre, sjuka och små barn. Det finns ett kapitel,
"Grönstrukturer", som med fördel kan kompletteras med en diskussion kring hur grönstrukturer och
mångfunktionella ytor kan minska riskerna för översvämning och verka temperaturutjämnande vid
värmeböljor. Vid förtätning av staden hårdgörs större ytor och ökar belastningen på dagvattennätet
Kommunen behöver ha det i åtanke vid beräkningar av återkomsttider för dagvatten. Näten är ofta
dimensionerade för att tåla ett 10 års regn, vilket är kommunens ansvar. Hur förändras belastningen utifrån
förtätningar?
Kommunens svar: Planförslaget bearbetas enligt yttrandet genom följande förtydliganden i
kapitel 2.1.4 Anpassningar till framtida klimatförändringar:
Genom sitt läge längs kusten sker en viss temperaturutjämnande verkan, även grönstrukturer
och mångfunktionella ytor är temperaturutjämnande vid värmeböljor och kan minska riskerna
för översvämning. Genom att de stora förtätningsområdena som föreslås i Borgholms stad
pekas ut på redan hårdgjorda ytor ex Hamnområdet, Stationsområdet och Industriområdet
ökar inte belastningen på dagvattennätet i staden för dessa ytor. Dock kommer
dagvattenmängderna att öka efterhand redan bebyggda villaområden tillåts bygga ut då
infiltrationsytorna minskar. Ett arbete med hanteringen av dagvatten i Borgholm har inletts och
dessa frågor kommer att hanteras där. I den rapport som togs fram” Grönstrukturplan för
Borgholm‐Köpingsvik”, Borgholms kommun 2017‐08, version 2 tas ett helhetsgrepp om
grönstukturen.
Geotekniska säkerhetsfrågor
Statens geotekniska institut (SGI) har skickat in synpunkter daterade 2017‐09‐01, Länsstyrelsen instämmer med
dessa. Se bilaga från SGI. Kommunen behöver därför komplettera avsnittet om översvämning och erosion med
risker för ras och skred, detta tillsammans med översiktliga bedömningar av eventuellt förekommande
områden med komplicerade geotekniska förhållanden. Vidare vore det en styrka om kommunen utvecklar och
redovisar en strategi för hur geoteknisk lämplighet bör hanteras vid framtida detaljplanering och bygglov.
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Kommunens svar: Risk‐ och sårbarhetsanalysen över Borgholm‐Köpingsvikområdet har följt
planhandlingarna som bilaga. Förtydliganden sker i kapitel 3.2 Planeringsunderlag‐Geologi och
radonrisk genom att hänvisning till Risk‐ och sårbarhetsanalysen lyfts in. Kompletteringar i
kapitel 2.1.4 görs genom att riktlinje för att geoteknisk lämplighet ska hanteras i detaljplanering
och bygglov redovisas.
Naturvård
I sitt samrådsyttrande tog Länsstyrelsen upp följande: "Kommunen har gjort ett mycket bra arbete med att
implementera naturvårdens intressen i planområdet. Genom bra och tydliga ställningstaganden säkerställs
naturvårdens intressen. Det är särskilt positivt att betydelsen av grönområden i och invid tätorterna samt den
ekologiska (eller gröna) infrastrukturen i landskapet lyfts fram i hög grad. Detta förhållande innebär samtidigt
att kommunen också på ett mycket bra sätt behandlat den långsiktiga utvecklingen för de riksintressen i form
av Natura 2000‐områden som finns inom planområdet. Planen har även en tydlig koppling till
miljökvalitetsmålen och planens betydelse för att nå dessa mål." Planförslaget övergripande
"Utbyggnadsstrategier för hållbar utveckling" är fortsatt välformulerade. Beskrivningen av berörda
riksintressen och bedömd påverkan på dessa behöver dock framgå av planförslaget och redovisas med karta.
Planhandlingarna behöver därför kompletteras med sammanställda ställningstaganden utifrån MKB:ns
bedömningar.
Kommunens svar: Planförslaget kompletteras med en karta över bebyggelseområdena
tillsammans med riksintressen i kapitel 3 Planeringsunderlag samt sammanställningen från
MKB:n. Kommunen har även en Trädvårdsplan och en Grönstrukturplan som går djupare in på
hur kommunen hanterar naturvård.
Kulturmiljövård
Kulturmiljölagen skyddar inte bara fornlämningar utan även byggnadsminnen samt de kyrkor och
begravningsplatser som uppfyller rekvisiten i lagen. På sidan 61 kan kommunen förtydliga texten under
rubriken "Kulturmiljölagen", under sista meningen, om att ärenden och beslut enligt Kulturmiljölagen hanteras
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen saknar fortfarande en tydligare redovisning om hur kommunen tänker
säkerställa att fornlämningar tas tillvara och värnas i detaljplanearbetet. Synpunkten framfördes redan i
samrådsyttrandet men kommunen har inte utvecklat redovisningen.
Kommunens svar: Förtydligande på s. 61 sker enligt yttrandet. Behovsutredningar görs för alla
detaljplaner och behovsutredningen visar vilka åtgärder som krävs när det gäller fornlämningar
och kulturmiljön. Alla nya detaljplaner tas upp till tidigt samråd med Länsstyrelsen och där
avgör Kulturmiljöenheten om arkeologisk undersökning krävs. På sida 61 under rubriken
Hänsyn i planering beskrivs hur fornlämningar hanteras i detaljplanearbetet.
Jordbruksmark
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse endast
om det behövs for att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. På sidan 32 i planforslaget
redovisas en karta som visar jordbruksmark som kommer att försvinna på grund av föreslagna
exploateringsområden. Vidare redovisar kommunen: "I den rikstäckande graderingen av åkermarken i Sverige,
år 1971 (Kungliga Lantbruksstyrelsen), klassades jordbruksmarken i och kring Borgholm‐Köpingsviksområdet
som klass 2 där klass 10 är åkermarker med högst avkastningsvärde baserat på skördestatistik från 1969. Jord‐
och skogsbruk är av nationell betydelse (Miljöbalken 3 kap. 4 §). Dock är bedömningen att jordbruksmarken i
området inte kan värderas som brukningsvärd jordbruksmark med ett internationellt värde." Länsstyrelsen
ifrågasätter om skördestatistik från 1969 kan anses vara aktuell och tillförlitlig vid kommunens bedömning om
jordbruksmarkens brukningsvärde. Länsstyrelsen vill också hänvisa till ett textutdrag ur MÖD P1188‐17: "För att
ta marken (brukningsvärd jordbruksmark) i anspråk for bebyggelse krävs att den behövs för att tillgodose ett
väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan tillgodoses på annan mark. Bostadsförsörjning utgör i
och för sig ett väsentligt samhällsintresse som kan medföra att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
(se prop. 1985/86:3 s. 53). Kommunen måste dock visa att behovet inte kan tillgodoses på annan mark."
Kommunens svar: Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela planområdet
gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse. Till stor del har vi hittat platser för förtätning på
redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut. Med alla de
naturvärden, kulturvärden, strandområden och skyddszoner för vattentäkten mm som finns
inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken användning och till
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stor del avser vi bevara och ibland även utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa
bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte lämpar sig för
bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark som utredningsområden för
bebyggelseutveckling har inte skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk, vi
är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse för matproduktion, vi har också
mycket marker som behöver betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder och
spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen i kommunen varit att vi ska vara mycket
restriktiva till att tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag – området runt
Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta
jordbruksmark. Vi har sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men har tyvärr
inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en indikation om bördighet. Att de utpekade
jordbruksmarkerna på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen har vi också vägt in. Det vi har
konstaterat är att intresset av bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att områdena bebyggs på ett effektivt
sätt. Två av områdena har föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se bilaga
1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda dessa områden även om
förutsättningarna inte är jämförbara med övriga utredningsområden. Den inaktuella
informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Bostadsförsörjning
I sitt samrådsyttrande påtalade Länsstyrelsens följande: "Eftersom kommunen inte har tagit fram ett
bostadsförsörjningsprogram, så går det i dagsläget heller inte att säga vilka boendeformer som behöver
tillkomma i planområdet, vilket är en brist. Länsstyrelsen vill därför uppmuntra kommunen om att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram inför den kommunövergripande översiktsplanen som kommunen uppger ska
påbörjas inom några år." I planförslaget på sidan 11 redovisar kommunen ett utdrag ur "Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2016‐ 2018" antagen av kommunfullmäktige 2016‐09‐12 §152. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma kommunen om att riktlinjerna för bostadsförsörjningen som kommunen hänvisar till inte har
samråtts med länsstyrelsen. Enligt lag (2000: 1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1§ ska
kommunen ge länsstyrelsen tillfälle att yttra sig. Det innebär att riktlinjerna som hänvisas till inte är giltiga.
Länsstyrelsen är dock medveten om kommunens arbete med att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen
och ser framemot dessa.
Kommunens svar: Kommunen antog 2017‐09‐18 ett bostadsförsörjningsprogram som
länsstyrelsen har yttrat sig över. Kommunen delar Länsstyrelsens syn på programmets nytta för
strategisk planering och betydelsen för att långsiktigt nå de mål som beskrivs. Kommunen
arbetar kontinuerligt med programmet och har fördjupat sin interna samverkan i frågorna.
De utredningsområden som presenteras i den fördjupade översiktsplanen ska svara mot
kommunens långsiktiga behov av bostäder i attraktiva kollektivtrafiknära lägen.
Sociala frågor
I sitt samrådsyttrande lyfte Länsstyrelsen fram följande: "Kommunen bör fokusera mer på den sociala
hållbarheten och Länsstyrelsen efterfrågar exempelvis information om hur planförslaget ska öka integration
och mångfald. Likaså bör en konsekvensanalys tas fram i förhållande till regeringens jämställdhetsmål. För att
nå social hållbarhet krävs att kommunen också arbetar aktivt med tillgänglighet. Det handlar inte bara om att
åtgärda hinder i den fysiska miljön, utan lika mycket om informationssatsningar, exempelvis att information
finns på flera språk och även riktar sig mot barn." Länsstyrelsen saknar denna bearbetning av planförslaget.
Kommunens svar: Ett av målen med planen (se kapitel 1.4.2 Planens mål) är att ”Allmänheten
är involverade i processen och att planen är förankrad både bland allmänhet och i
organisationen”. Efter samrådet bearbetades kapitel 1.5 Beskrivning av arbetet där vi beskriver
hur arbetet har gått till och hur vi har nått ett stort antal invånare med en god spridning i ålder,
sysselsättning och kön. Genom hela planprocessen har vi aktivt sökt upp olika forum och
möten. Vi har också haft möten på skolor, förskolor och ute i verksamheter. Störst fokus har
lagts på små personliga möten då vi sedan tidigare märkt att stora offentliga möten ger en
obalans i vilka som kommer till tals. Vi har anpassat vårt kommunikationssätt och språk efter
personerna vi mött. På de möten där det krävts har vi pratat engelska. Hade det funnits behov
av fler språk hade vi tagit in tolkhjälp. Utifrån regeringens mål för jämställdhet är det
framförallt första delmålet som bedömts tillämpbart.
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I kommunens projektgrupp finns både kvinnor och män i varierande åldrar. Inom beslutande
instans har avstämningar, samrådsbeslut, utställningsbeslut osv tagits av KSau, som sedan
senaste valet har bestått av två män och en kvinna.
Borgholms kommun är en välkomnande kommun och har en tradition av att välkomna
människor, både som besökare och nya invånare från olika länder. Det märks bland våra
medborgare, fastighetsägare, företagare, politiker och medarbetare.
Planens process har präglats av delaktighet och tillgänglighet och planens förslag har formats
därefter. Det är på det sätt vi ser att en socialt hållbar samhällsplanering formas.

Infrastruktur
Trafik och kommunikationer
På sidan 22 i planförslaget redovisar kommunen: "Ramsättravägen samt del av Räpplingevägen ska få förbud
mot genomfartstrafik för farligt gods." I sitt samrådsyttrande betonade Länsstyrelsen vikten av att kommunen
måste utreda lämpligheten med denna omdirigering vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 925.
Planförslaget saknar fortfarande ett resonemang kring dessa frågor.
Kommunens svar: Avsikten med detta avsnitt var att lyfta frågeställningen om lämpligheten i
att tillåta genomfart för farligt gods genom kommunens i särklass viktigaste vattentäkts
skyddszon. Det tydliggörs för denna punkt på sida 22.
Digital infrastruktur
Kommunens riktlinjer inför detaljplaneläggning, att IT ‐kommunikation ska vägas in, bör ange om 100 Mbit/s
kan säkerställas och levereras i framtida detaljplaner.
Kommunens svar: Kommunen tydliggör i avsnitt 2.4.2 El, tele och IT‐kommunikation att det i
framtida detaljplaneläggning ska anges i planhandlingarna om 100Mbit/s kan säkerställas och
levereras i berört område.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Nollalternativet på sidan 44 i MKB:n tar inte sin utgångspunkt i vad konsekvenserna inom planområdet blir om
ingenting görs, utan ser framåtsyftande till vilka konsekvenserna blir om området utvecklas vidare utan
föregående planering. Som ett nollalternativ i ett MKB sammanhang speglar det trots allt inte nollalternativet
riktigt, även om slutsatsen på ett annat plan är lätt att följa.
Kommunens kommentar: Vår bedömning är att ett nollalternativ som innebär en utveckling
utan aktuellt planförslag är mer relevant för att spegla planens konsekvenser. Vi välkomnar en
fortsatt dialog kring detta om det ska ändras till kommande översiktplanearbete.

Övrigt rådgivande
Under rubriken "Planeringsunderlag"
Texten om Artsskyddsförordningen samt Natura 2000 kan lämpligen ändras enligt nedan.
"Artsskyddsförordningen, Art‐ och habitatdirektivet, Fågeldirektivet
Syftet med EU:s två naturvårdsdirektiv är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt
förekommande livsmiljöer, samt den vilda floran och faunan inom medlemsländerna i EU. Enligt fågeldirektivet
ska vi skydda och se till att alla vilda fåglar och deras livsmiljöer inom Sverige bevaras. Ett urval av arter som
finns upptagna i art‐ och habitatdirektivet betraktas som skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Vissa av
dessa arter kräver enligt detta direktiv (bilaga 4) ett strikt skydd, vilket innebär att de eller deras livsmiljöer i
Sverige omfattas av fridlysning enligt Artskyddsförordningen."
Natura 2000
"Enligt art‐ och habitatdirektivet samt fågeldirektivet ska ett sammanhängande ekologiskt nätverk av Natura
2000‐områden upprättas. Syftet med Natura 2000 är att bevara den biologiska mångfalden och därigenom
bidra till att en långsiktig hållbar utveckling uppnås. Natura 2000 skapas genom att EU‐länderna pekar ut
områden i respektive land. Att ett område är klassificerat som Natura 2000‐område medför i sig inget
områdesskydd. I Natura 2000‐områden gäller krav på tillstånd för vissa verksamheter eller åtgärder och att de
utgör riksintressen enligt Miljöbalken. Enligt denna ska områden som ingår i Natura 2000 prioriteras för
bevarandeåtgärder. Många Natura 2000‐områden är samtidigt naturreservat, vilket innebär att just dessa
områden redan har ett områdesskydd. I andra fall är andra bevarandeåtgärder (som exempelvis olika
skötselåtaganden) tillräckliga."
Kommunens kommentar: Texterna ändras i enlighet med lämnat yttrande.
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Deltagande
Tillfälle till att lämna synpunkter under tiden för utställning har getts till;
• Energimyndigheten ‐ Har inte svarat.
• Statens geotekniska institut (SGI)‐ Se yttrandet i sin helhet, bilaga SGI 2017‐09‐01. Nedan följer
ett utvalt utdrag ur yttrandet: SGI kan inte i underlaget se att de i samrådet lämnade synpunkterna har
beaktats. Synpunkterna kvarstår därmed. Det som redovisas i handlingarna är liksom i samrådet
översvämningsrisker och kusterosion. SGI vill här trycka på vikten av att i tidiga planeringsskeden identifiera
geotekniska risk‐ och säkerhetsfaktorer. En strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas bör tillfogas
översiktsplanens beskrivning. En sådan strategi bör innehålla:
‐ Identifierade områden med osäkra förhållanden eller förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till
skred och ras i jord och berg, erosion, översvämning, områden med begränsad byggbarhet till följd av
komplicerade geotekniska förhållanden
‐ Identifiering av områden där det krävs detaljerade geotekniska utredningar inför detaljplanearbetet
‐ Riktlinjer för eventuella restriktioner mht geotekniska förhållanden
‐ Översiktlig bedömning av hur klimatförändringen kan påverka de geotekniska frågeställningarna
Avsikten med en strategi är att ange vad som ska utredas för att ha en beredskap för detta i samband med
detaljplaneläggning. Det kan tex påverka i vilken ordning man planlägger områden eller att man samordnar
utredningar för flera områden. Strategin innebär också att de geotekniska säkerhetsfrågorna kommer med
tidigt i planläggning och bygglovgivning vilket är ett stöd för att styra markanvändning mot ökad säkerhet och
minskade kostnader.
• Sveriges geologiska undersökning (SGU)‐ Inget svar till länsstyrelsen, däremot har SGU skickat svar till
kommunen om att de avstår från att yttra sig.
• Försvarsmakten ‐ Ingen erinran.
• Havs‐ och Vattenmyndigheten ‐ Avstår från att yttra sig.
• Luftfartsverket ‐ Ingen erinran, se bilaga för mer information.
• Regionförbundet‐ Se yttrandet i sin helhet i bilagan, Regionförbundet 2017‐08‐29.
Nedan följer ett utvalt utdrag ur yttrandet:
Regionförbundet har samma syn på väg 136 som Borgholms kommun. Väg 136 är Ölands pulsåder i nord‐sydlig
riktning. Att dimensionera vägen efter extremsituationen som finns några få timmar om dagen några få dagar
per år, huvudsakligen sommartid, skulle innebära stora ingrepp med konsekvenser som inte står i proportion
till nyttan av∙ åtgärden. Regionförbundet stödjer kommunens förslag på mindre åtgärder för att minska
störningarna sommartid och öka säkerheten året om. Regionförbundet är positiv till kommunens förslag att
åtgärda barriäreffekten av väg 136 för att underlätta framkomligheten för gång‐ och cykeltrafiken genom säkra
passager. Tillgången till gång‐ och cykelvägar, i planområdet och på hela Öland, är värdefullt för såväl fast
boende som sommarboende och turister.
Regionens mål är snabb kollektivtrafik för pendling mellan hem och arbete. I fördjupningen av översiktsplanen
för Borgholm ‐ Köpingsvik föreslås att ny bebyggelse ska stödja ett bebyggelsemönster som ger goda
förutsättningar för ökat resande med kollektivtrafiken. Det stämmer väl med det regionala målet.
• Sjöfartsverket ‐ Sjöfartsverket vi11 upplysa Borgholms kommun om regeringens maritima strategi (En Svensk
maritim strategi for människor, jobb och miljö) som bland annat går ut på att flytta över gods från
landtransporter till sjötransporter. Att bebygga delar av hamnen kan påverka möjligheten till framtida
sjötransporter. Sjöfartsverket har i ett regeringsuppdrag "Analys av utvecklingspotentialen för inlands‐ och
kustsjöfart i Sverige" (SjöV Dnr 16‐00767) utpekat hamnen i Borgholm som en potentiell hamn for kustsjöfart.
Vid planering av belysningspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar
funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för sjöfartens säkra navigation. Sjöfartsverket har inget ytterligare
att erinra.
• Skogsstyrelsen ‐ Har inga synpunkter att lämna.
• Trafikverket ‐ Trafikverket anser att förslaget är väl genomarbetat och behandlar de frågor Trafikverket har
att bevaka på ett bra sätt. Ett flertal av de synpunkter Trafikverket tidigare lämnat har behandlats på ett
positivt sätt. Sedan tiden för förra yttrandet har fortsatta studier för väg 136 genomförts. Enligt den regionala
transportplanen 2014‐2025 kommer väg 136 från Brofästet till Borgholm byggas om i etapper. Detaljera vad
gäller åtgärder och utformning kommer att behandlas i vägplaneskedet Gällande väg 136 genom Köpingsvik är
Trafikverket positiva till fortsatta diskussioner samt ett kommunalt initiativ till en åtgärdsvalsstudie med
utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Beroende på vilka åtgärder detta resulterar i kan avtal om kommunal
medfinansiering behöva upprättas mellan kommunen och Trafikverket. I övrigt har Trafikverket inga ytterligare
nya synpunkter.
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Beslut
Beslut att avge detta yttrande har fattats av avdelningschef för Tillväxt och miljö, Eva Brynolf efter föredragning
av planarkitekt Maria Paananen. I ärendet har även naturskyddshandläggare Thomas Järnetun, vattenplanerare
Eva T Hammarström, klimatanpassningssamordnare Lars Ljungström, fornminneshandläggare Daniel Tedenlind
och enhetschef miljöenheten Åsa Axheden deltagit.
Yttrande 15
Jag vill härmed protestera mot en ev. detaljplaneändring på Klinta 20:1 ”Klinta salutorg” om det innebär att
salutorget försvinner och ingen likvärdig ekonomisk verksamhet tillskapas.
I den fördjupade översiktsplanen tycks det inte finnas något salutorg. Jag vill därför poängtera att det varit
handelsområde i över 50 år. El och vatten är framdraget. Det finns en byggnad med pentry, toa, dusch. Det
finns bygglov för 2 tältlängor. Det finns en kundparkering.
Jag har för avsikt att överlåta fastigheten på den yngsta generationen. Mitt barnbarn och hennes sambo är intr.
av att överta verksamheten och utveckla den. Dom är välutbildade, han som butikschef inom Axfood, hon som
ekonom. Vi ser fram emot en bra dialog och ett gott samarbete med Borgholms kommun, för alla bästa.
Kommunens svar: Inga ytterligare begränsningar för området föreslås, syftet har varit att ge
ökade möjligheter för att området ska kunna utvecklas, det innebär heller ingen förändring av
de byggrätter som ges i gällande byggnadsplan utan pekar endast ut fler möjligheter för
framtiden. Yttrandet tillsammans med andra yttranden om beskrivningarna för området har
medfört ett förtydligande på s. 46: ”Det är av stor vikt att befintliga verksamheter längs
Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid ny detaljplaneläggning kan
även andra relaterade verksamheter utredas på området ex torghandel, marknadsplats,
tillfällig handel, lägerverksamhet, utvidgning av campingytor, parkering mm utöver de
verksamheter som redan tillåts i befintliga planer. Privatiserande permanenta byggnationer ska
undvikas, övrig byggnation som är till för verksamheternas drift ska kunna tillåtas/utredas med
varsam utformning och placering. ”
Yttrande 16
Vår bransch camping är inne i en stark tillväxt och Borgholms kommun har för avsikt att öka turismen till 2020.
Då är det extra viktigt att fagar och byråkrati inte lägger hinder i vägen. Regeringen har tillsatt en särskild
utredare Britt Bohlin, rådsdirektör på Nordiska Rådet för att föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism
och växande besöksnäring detta ska vara klart 1 december 2017. Det är viktigt med flexibla detaljplaner så att
campingnäringen ska kunna möta marknadsbehoven och kunna växa. Strandskydd, en strand som disponeras
och sköts av en campingplats öppnas upp för allmänheten. En camping är inte bara en del av turismen utan
tillhör också det rörliga friluftslivet som strandskyddet är till för. Vi anser att FÖP:en måste ge området rätt
förutsättningar för detta, i balans med bevarandet. För att kunna driva en modern camping på ett hållbart och
effektivt sätt krävs viss infrastruktur såsom servicehus, receptioner, kiosk, aktivitetsanläggningar och annan
infrastruktur. En sådan utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i strid med bevarandeintressen för kultur och
miljö. Nivåskillnaderna i Köpingsvik tillåter lägre bebyggelse‐ max 3,5m ‐utan att det stör siktlinjen eller verkar
begränsande på kopplingen till stranden. Om byggnationen utförs på längden, vinkelrätt i förhållande till väg
136 och på ett för området passande sätt kommer den att smälta in i omgivningen. En sådan utveckling
kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa naturliga stråk för besökare.
Nödvändiga förtydliganden i FÖP:en:
 Tydligt stöd för campingverksamheter att driva och utveckla verksamheterna med nödvändig
byggnation och infrastruktur med strandskydd 100m.
 Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
 Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst
till öst utan avbrott.
 Behåll begränsingen ett våningsplan mellan väg 136 och stranden där det idag är begränsat och vid
förtätning.
Kommunens svar: Se svar på yttrande 13.
Yttrande 17
Värna om de gröna naturområdena som finns kvar nere i Sjöstugeområdet. Också grönområden inne bland
sommarstugorna är värdefulla för rekreation, lek mm. Vi är många som valt att vistas på Öland för dess sköna
natur, så spara dessa områden för oss och alla andra. De är troligen planlagda som naturmark, men om privata
markägare, såsom sjöstugans samfällighetsförening, trycker på för att utöka vissa tomter i Sjöstugeområdet,
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tycker jag man också fortsättningsvis ska prioritera allmänhetens intresse genom bevarandet av naturen här.
Väg ett par enstaka tomtägare mot hela allmänheten i denna fråga! Sjöstugeområdet ska generellt inte
utvecklas till ett tillrättalagt villaområde. Björnbär, ekar, hallon, blå hallon, kaprifol mm mm sätter stor prägel
på området och dess skönhet. Grönskan bäddar in de fina små och stora stugorna i området. Är en del av
områdets karaktär. Den klimatanpassade vall som man beskriver på sidan 28 ska utökas längre österut. Ett
flertal permanenta hus finns också där borta, om det är en förutsättning för vallen. Kan man döpa stigen ute på
Sjöstugeudden för Vita stigen, den kallas det i folkmun. Namnet är vackert och en skylt skulle kunna locka fler
ut på den underbara udden. Flera av de fina stigar som kommunen iordningställde ute på udden håller eller har
tyvärr vuxit igen. Norra infarten har blivit en snabb, mycket snabb väg och inte trevlig entre till Borgholm.
Mycket bullerskyddande grönska har också tagits ned utmed vägen, vilket gör att de populära baden och
stugorna i Sjöstugeområdet är utsatta för buller. Vägen borde smalnas av och fler träd bevaras utmed vägen,
skulle också se snyggare ut. Ingen håller hastighetsbegränsningarna på denna breda väg. Ekarna borde få högre
prioritet. Man borde sparat åtminstone ekarna uppe i det nya handelsområdet i Borgholm (under byggnation).
Bara för att det är kommersiella krafter som vill synas utan träd till varje pris, tycker jag att kommunen kunde
hållit emot i den frågan. Varför ska dessa få styra, har inte kommunen något att sätta emot? Att bygga
vallar/jordhögar runt omkring handelsområdet är inte trevligt, eftersom det ser mycket avvisande ut. Tycker
kommunen gjort mycket, mycket fint på torget framför kyrkan och nere i hamnen i Borgholm!! Det var precis
vad Borgholm behöver och ger lite stolthet till staden.
Kommunens svar: Borgholms kommun har ett stort antal stugor och stugområden. När dessa
byggdes upp var det i perifera lägen utifrån den tidens ideal, ofta utan vare sig vatten eller
avlopp. Sjöstugeområdet var ursprungligen ett stugområde på ofri grund och har i senare skede
låtit styckas av från stamfastigheten. Idag har Borgholms stad växt så mycket att det tidigare så
avlägsna läget nu istället är centralt. I staden görs investeringar i service och infrastruktur som
gör dessa sommarstugeområden till naturliga omvandlingsområden för permanentboende.
Sjöstugeområdet har varit med som utredningsområde för att kunna tillåta utökade byggrätter
men har tagits bort då tidigare detaljplanearbete avstannat med anledning av
översvämningsrisken. Den stora investering som en vall innebär ska viktas mot vad som
skyddas och kostnaderna att flytta husen.
I planarbetet för Triangeln har vegetationsridå skrivits in, inget krav ställdes på att ekar skulle
bevaras.
Vallar kan ge bullerdämpande effekt, olika synpunkter har inkommit både om att ha längre vall
och lägre, den detaljplan som finns för området beskriver just detta.
Norra infarten passerar det område som nu är under omvandling, en omgestaltning av vägen
kan i samband med ökat antal bostäder bli aktuell.
Yttrande 18
Undertecknad, med familj, har sedan 2007 varit mantalsskrivna och bedrivit, sedan dess, verksamhet i
Köpingsvik och inom turistbranchen. Det är av största vikt för oss och så tillika Borgholms kommun att
utveckling och investeringar inom näringslivet fortlöper. Det torde vara, för mig, en total omöjlighet att bedriva
verksamhet på Öland om ambitionen inte skulle finnas. Verksamheter är många gånger säsongs och då också
väderberoende. satsningar och så tillika viljan finns från massor av Företag och borde inte bromsas av t.ex
detaljplaner som omöjliggör detta. Vill också påpeka att det måste väl vara högsta prioritet att satsa och
tillmötesgå dessa viljor som vill satsa, bor och har sina företag i Borgholms kommun. Förstår inte logiken att
från Er istället tillmötesgå större entreprenörer med sina företag belägna på fastlandet. Vi småföretagare
generar skatteintäckter till kommunen genom våra företag samt stora bidrag till Er från staten genom att vara
mantalsskrivna här. Vi måste följa utvecklingen, som t.ex Böda sand, mängder av andra orter. Turisterna ställer
högre krav på standard när man åker på semester eller bara tillfälligt besöker en attraktiv kommun. Då går det
inte att stanna upp utan vi måste följa med och vara konkurrenskraftiga annars så kommer Borgholms kommun
att tillmötesgå en långsam, men säker, död.
Stranden i Köpingsvik är själva identiteten av byn och är av stor lokal betydelse men även ett mycket populärt
besöksmål. Olika verksamheter finns glest utspridda utmed stranden så som pensionat, restauranger och
strandkiosker. Historiskt sett har verksamheterna utvecklats med den ökade attraktionskraft orten har haft i
samband med badortepoken och för att möta de ökande kraven från besökarna eller för att möta nya lagkrav
för verksamheterna.
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Campingverksamhet är den enskilt största näringen i Köpingsvik och som har flest besökare under högsäsong.
Västra delen av stranden präglas av badortstiden och i östra delen av Köpingsvik ligger en stugby och en
småindustri, gamla smedjan med delar av lokalen från 1700‐talet, vilket fortfarande är i drift och är av stort
kulturellt värde.
I FÖP:en förtydligas det att marken mellan väg 136 och stranden ska hållas öppen och inte får bebyggas, men
användas som camping. Viss byggnation för det rörliga friluftslivet kan tillåtas. Anledningarna är att siktlinjen
från Klintabacke inte får skymmas eller att man vill begränsa kopplingen mellan centrum och stranden och att
"de boende och verksamma ska prioriteras". Köpingsvik ska kunna utvecklas och samtidigt värna om de boende
och verksamma med centrum utveckling. Vi anser att FÖP:en måste ge området rätt förutsättningar för detta, i
balans med bevarandet. För att kunna driva en modern camping på ett hållbart och effektivt sätt krävs viss
infrastruktur såsom servicehus, receptioner, kiosk, aktivitetsanläggningar och annan infrastruktur. En sådan
utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i strid med bevarandeintressen för kultur och miljö.
Nivåskillnaderna i Köpingsvik tillåter lägre bebyggelse‐ max 3,5m‐ utan att det stör siktlinjen eller verkar
begränsande på kopplingen till stranden. Om byggnationen utförs på längden, vinkelrätt i förhållande till väg
136 och på ett för området passande sätt kommer den att smälta in i omgivningen. En sådan utveckling
kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa naturliga stråk för besökare.
Entren till Köpingsvik från Klintabacka är utpekad av stor betydelse i FÖP:en och då bör inte en
återvinningscentral vara mitt i blickfånget från Klintabacke (se bild). Den utgör en betydande begränsning och
en störande barriär mellan vägen och stranden. Värt att notera är de 4,5m höga tältvaruhusen inte bryter
utsikten med strandlinjen på grund av nivåskillnaderna. Det är dessa lokala förutsättningar som istället bör
användas till ortens fördel.
Nödvändiga förtydliganden i FÖP:en:
 Tydligt stöd för campingverksamheter att driva och utveckla verksamheterna med nödvändig
byggnation och infrastruktur med strandskydd 100m.
 Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
 Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst
till öst utan avbrott.
 Behåll begränsingen ett våningsplan mellan väg 136 och stranden där det idag är begränsat och vid
förtätning
Kommunens svar: Se svar på yttrande 13.
Yttrande 19
Vi har med intresse tagit del av ovanstående detaljplan och hoppas på en fortsatt god dialog i ärendet och då
speciellt av Tinge Ene . Allmänna synpunkter om Man kan ta både långa och korta perspektiv på följande
beskrivning. Vår familj har sedan generationer bedrivit lantbruk och sedan 1970‐talet även stuguthyrning. Vi
har under dessa år sett förändringar men de senaste fem till tio åren har semestervanorna ändrats radikalt. De
korta vistelserna ökar. Kunderna ställer högre krav på kvalitet och detta gäller samtliga områden från camping,
boende, restauranger och annan service. Många kunder bedriver en aktiv fritid (cykling, löpning, vandring mm)
som bättre skulle kunna utnyttjas. Samtidigt är det lätt att glömma de åretruntboende och deras behov. Till viss
del är möjligheten till att behålla den lokala servicen (läs arbetstillfällen) (till stora delar) beroende av
turisterna, av den anledningen är det viktigt att Köpingsvik får del av de personer som året runt kommer
till Öland, många med fritidshus som oss i Brf Laxen.
Tings Ene området
Vi vill härmed passa på att uttrycka vår synpunkt kring de mediala uppgifter kring Tings Ene 1:14. Vi har i
kontakter med kommunen/Borghalms Energi erhållit ett beslut att området ska röjas och hoppas att det sker.
Vi tar kraftigt avstånd från en husbilsparkering på Tings Ene. Vår bestämda uppfattning är att Köpingsvik inte
behöver fler husvagns‐ och/eller campingplatser. Däremot skulle befintliga campingplatser och stugbyar
väsentligt behöva höja standarden för att klara den nationella konkurrensen för en utökad och jämnare
beläggning under året. Förmodligen behöver dessa företag hjälp att hitta en fungerande affärsmodell. Flera
jämförbara orter ligger långt före i denna utvecklingen. Köpingsvik behöver kvalitet inte kvantitet.
Förslag till förbättringar och förändringar i Köping:
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• Naturen och stranden är det som lockar många oavsett årstid och det är av central vikt att denna vårdas på
bästa sätt. Sedan några år tillbaka fungerar detta väldigt bra genom Borgholms energi/kommunens försorg.
• Kommunens parkeringsplats i Köpingsvik (väster om smedjan) fungerar väldigt väl och sväljer dagturisterna
väl. Tillgång till WC är väldigt bra, skulle vara önskvärt med tydligare skyltning längs vägen och stranden
gällande WC samt bilparkering. Man ska nog fundera på om det inte behövs fler WC under sommaren, kanske
mobila att komplettera med längs stranden speciellt vid lekplatserna.
• Återvinningsstationen tycker vi bör flyttas till ett mer lämpligt ställe.
• Klimatförändringar gör att vattenkvaliten i Kalmarsund skiftar. För att säkra upp och garantera bad samt
förlänga säsongen behöver Köping någon form av poolanläggning, att inte någon av de stora campingarna
byggt detta tyder på svag omvärldsanalys.
• Köpingsvik har tillsammans med Borgholm en stor potential att utvecklas och bli än mer attraktiv året om.
Men det behövs en kraftsamling och några aktörer som är villiga att ta gå före i denna omställning.
• Köping har en fantastisk historia som går tillbaka till vikingatiden, ta tillvara på den och inrätta ett
vikingamuseum. Iom detta skulle man också bevara kulturlandskapet. Många önskar mer än bara sol och bad
på Öland. Ta hjälp av Linneuniversitetet.
• Formalisera ett partnerskap med Linneuniversitetet i syfte att utveckla kommunen genom samarbete kring
kompetensförsörjning, livslångt lärande, hållbar utveckling, kulturhistoria med mera.
Vi uppskattar det arbete som Borgholms kommun och/eller Borgholm energi gör i Köpingsvik och vi hoppas på
en fortsatt god dialog när det gäller utvecklingen av Köpingsvik och Klinta framöver.
Kommunens svar:
Kommunens svar: Många intressanta idéer och synpunkter. Till framtida planläggning kan det
övervägas.
Poolanläggning och andra markarbeten inom Köpingsvik tas inte ställning till i fördjupningen av
översiktsplanen, dock kan det fungera som beslutsunderlag och vara till hjälp att presentera
förutsättningarna på platsen.
Se även svar på yttrande 13.
Yttrande 20
Stranden i Köpingsvik är själva identiteten av byn och är av stor lokal betydelse men även ett mycket
populärt besöksmåL Olika verksamheter finns glest utspridda utmed stranden så som pensionat, restauranger
och strandkiosker. Historiskt sett har verksamheterna utvecklats med den ökade attraktionskraft orten har
haft i samband med badortepoken och för att möta de ökande kraven från besökarna eller for att möta nya
lagkrav ror verksamheterna.
Campingverksamhet är den enskilt största näringen i Köpingsvik och som har flest besökare under
högsäsong. I västra delen av stranden är badorttiden tydlig och I östra delen av Köpingsvik ligger en stugby
och en småindustri, smedjan med delar av lokalen från 1700talet och som fortfarande är i drift och av
mycket stort kulturellt skyddsvärde.
I FÖPen förtydligas det att marken mellan väg 136 och stranden ska hållas öppen och inte bebyggas, men
användas som camping. Viss byggnation för det rörliga friluftslivet kan tillåtas. Anledningarna är att
siktlinjen från Klinta backe inte får skymmas eller att man begränsa kopplingen mellan centrum och
stranden och "de boende och verksamma ska prioriteras".
För att Köpingsvik ska kunna utvecklas och samtidigt värna om de boende och verksamma och
centrumutveckling enligt FÖPen måste området få rätt förutsättningar i balans med bevarandet. För att
kunna driva en modern camping på ett hållbart och effektivt sätt krävs viss infrastruktur så som servicehus,
receptioner, kiosk, aktivitetsanläggningar och infrastruktur. En sådan utvecklingsmöjlighet behöver inte stå i
strid med bevarandeintressen för kultur och miljö. Nivåskillnaderna i Köpingsvik tillåter lägre bebyggelse,
max 3,5m utan att det stör siktlinjen eller verkar begränsande på kopplingen till stranden. Om byggnationen
utförs på längden, vinkelrätt i förhållande till väg 136 och på ett för området passande sätt kommer de att
smälta in i omgivningen. En sådan utveckling kommer snarare förtydliga kopplingen till stranden och skapa
naturliga stråk for besökare. Utmed väg 136 är det viktigt att inte bygga en barriär mellan gaturummet och
stranden med höga byggnader där det idag är låg bebyggelse. Värna om de avbrott och låga byggnader som
finns idag for att behålla kopplingen med stranden enligt de begränsningarna som finns i gällande detaljplan för
området.
Entrén till Köpingsvik från Klinta backa är utpekad av stor betydelse i FÖPen och då bör inte en
återvinningscentral vara mitt i blickfånget från Klinta Backe (se bild). Den utgör en betydande begräsning och
en störande barriär mellan vägen och stranden. Värt att notera är de 4,5m höga tältvaruhusen inte bryter

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik

26
Särskilt utlåtande 2018‐04‐04

Särskilt utlåtande
DNR P 2009-000001
utsikten med strandlinjen på grund av nivåskillnaderna. Det är dessa lokala förutsättningar som istället bör
användas till ortens fördel.
Nödvändiga förtydliganden som behövs göras i FÖPen,
‐ Tydligt stöd for campingverksamheter att driva och utveckla verksamheterna med nödvändig byggnation
och infrastruktur med strandskydd l00m.
‐ Tydligt bevarande av småindustrin i östra delen av Köpingsvik.
‐ Skapa ett sammanhängande stråk utmed väg 136 för centrumutveckling/besöksverksamhet från väst till öst
utan avbrott.
‐ Behåll ett våningsplan utmed väg 136 och stranden där det idag är begränsat och vid förtätning.

Kommunens svar: Se svar på yttrande 13.
Yttrande 21
Undertecknad har tidigare i ärendet inkommit med remissvar rörande fastigheten Klinta 1:45.
Det är med tillförsiktighet vi nu ser att Borgholms kommun, i den fördjupade översiktsplanen, minskat
det s.k. "respektavstånd" till Klinta Bodar1:1 till 50 m (dvs området väster om Klinta Bodars väg )
samt, i viss mån, uppmärksammat vår önskan om att kunna bebygga hela fastigheten Klinta1:45.
Dock fråntas fortfarande, på fastigheten Klinta 1:45, ca 2250 m2 tomtmark utöver nuvarande förslag.
Även dessa ca 2250 m2 vill vi skall ingå i "område 2c" enligt den fördjupade översiktsplanen.
Ett område som tidigare varit tomtmark och i dag ett helt ianspråktaget område.
Av 7 kap. 25§ miljöbalken följer att vid prövning av frågor om skydd av området skall även hänsyn tas till
enskilda intressen. En inskränkning i den enskildes rätt att använda mark eller vatten som grundas på att
skyddsbestämmelser inte får gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses (se även 2
kap 18§ regeringsformen från 1 jan 1995 ). För fastigheten Klinta 1:45 fastslogs detta i Miljödomstolen beslut
(MÖD 2002‐06‐05 Mål nr M 77‐02 ) och av Länsstyrelsen‐ Kalmar län (2002‐08‐22 nr 521‐9415‐02). Hela Klinta
1:45, ca 7400 m2 tomt, skall kunna bebyggas. Klinta 1:45 är väl avskilt från fritidsbyn hamnområdet utmed
stranden, parkområdet norrut och campingområdet söderut av hängd, väg och tät vegetation samt Klinta
Bodars väg. Bebyggelse kommer inte att påverka människors hälsa och säkerhet på något negativt sätt. Att
ytterligare hus får byggas torde därför inte innebära någon större inverkan på naturmiljön. En viss inverkan
skulle den nya bebyggelsen få på landskapsbilden men med hänsyn till den omfattande bebyggelsen och
campingen i närområdet skulle den inte bli särskilt stor eller störande. Områdets karaktär förändras inte då
även området norr om de nu öppna åkermarkema har bebyggts i strandskyddslinjen. Även söderut, längs Klinta
Bodars väg, finns sedan tidigare både fritidsbebyggelse och åretruntbebyggelse längs Klinta Bodars väg. Varken
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naturtypen eller strandskyddets syften påverkas och Klinta 1:45 är redan ianspråktagen som trädgård.
"Respektavståndet" från Klinta Bodar 1:1 (nuvarande fritidsområdet, som tidigare varit Kronoskogens hamn
och aldrig tillhört Klinta by) har i det nya utställningsmaterialet sänkts till ca 50 m d.v.s. området väster om
Klinta Bodars väg, och påverkar därmed inte fastigheten Klinta 1:45, som ligger öster om Klinta Bodars väg.
Kommunen förordar en förtätning och permanentning av fritidsbebyggelsen i området vilket bör tas tillvara då
Klinta 1:45 ligger i nära anslutning till centralorten med affär, skola, VA, el infrastruktur samt kommunikation.
Sammanfattningsvis vill vi se att hela Klinta 1 :45 bebyggs och skall därmed ingå i området 2C enl. den
fördjupade översiktsplanen. Vår målsättning är att uppfylla Borgholm kommuns övergripande målsättning: "att
ta tillvara på områden som redan är ianspråktagna och där det inte är framkomligt, nyttja obebyggd mark".
Kommunens svar: Planförslaget innebär inte att ni fråntas någon tomtmark. Fördjupningen av
översiktsplanen pekar ut större delen av er fastighet som utredningsområde för tillkommande
byggnation. Detta ges inte möjlighet till i gällande byggnadsplan då marken är så kallad
prickmark. Vid framtida ny detaljplan kommer därför möjligheterna till ökat antal bostäder på
er fastighet utredas vidare.
I yttrandet efterfrågas en utökning av område 2C västerut för att omfatta hela Klinta 1:45.
Förslaget att ytterligare utvidga område 2C ingick i det förslag som lades fram för KSau den 15
januari 2018 och där beslutades det att inte genomföra väsentliga ändringar i förslaget då de
skulle medföra att planen åter behöver ställas ut för granskning. Ändrad markanvändning från
grönområde/naturmark till utredningsområde för byggnation bedömer kommunen vara
väsentliga ändringar. Delar av fastigheten ligger även inom strandskydd 100 meter som skulle
återinträda vi ny detaljplaneläggning.
Yttrande 22
LRFs kommungrupp i Borgholm vill härmed yttra sig över förslaget till ny översiktsplan.
Trots planens goda intentioner att minska intrånget i jordbruksmark så pekar planen ut flera områden för
bebyggelse på jordbruksmark och ni har planlagt en del mycket bra jordbruksmark mot ägarnas vilja.
Äganderätten är en av grundförutsättningarna för att kunna bedriva ett långsiktigt bra jordbruk och en viktig
faktor bakom den öländska livsmedelsproduktionen och den mångfald vi har i våra marker. Ni skriver felaktigt
att jordbruksmarken i området inte kan värderas som brukningsvärd med ett internationellt värde. Era grunder
för detta påstående är bland annat att den inte ska vara så bördig. En del av nu planlagd åkermark är tvärt
emot er beskrivning mycket bördig. Ni hänvisar till lagstiftningen i 3 kapitlet 4§ miljöbalken (MB 3:4) där det
står att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Vi tycker att andra alternativ än att planlägga
brukningsvärd jordbruksmark för bebyggelse är bättre för oss alla.
Kommunens svar: Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela planområdet
gåtts igenom för att lokalisera ny bebyggelse. Till stor del har vi hittat platser för förtätning på
redan hårdgjorda ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut. Med alla de
naturvärden, kulturvärden, strandområden och skyddszoner för vattentäkten mm som finns
inom planområdet har vi pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken användning och till
stor del avser vi bevara och ibland även utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa
bedömningar har vi avsett att visa att andra delar av planområdet inte lämpar sig för
bostadsbyggnation. Att peka ut jordbruksmark som utredningsområden för
Bebyggelseutveckling har inte skett lättvindigt. Vi är en kommun som värdesätter lantbruk, vi
är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens betydelse för matproduktion, vi har också
mycket marker som behöver betas och därmed ett stort behov av odlingsmark till foder och
spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen i kommunen varit att vi ska vara mycket
restriktiva till att tillåta ianspråktagande av jordbruksmark med ett undantag – området runt
Borgholm och Köpingsvik, där bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta
jordbruksmark. Vi har sökt efter nyare planeringsunderlag för jordbruksmarken men har tyvärr
inte funnit detta, men att skördestatistiken ger en indikation om bördighet. Att de utpekade
jordbruksmarkerna på sidan 32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet, eller den regionala bevarandeplanen har vi också vägt in. Det vi har
konstaterat är att intresset av bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av
odlingsmarken på just dessa platser, under förutsättning att områdena bebyggs på ett effektivt
sätt. Två av områdena har föreslagits utgå efter utställningen men beslutats vara kvar, se bilaga
1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda dessa områden även om

Fördjupning av översiktsplanen för Borgholm – Köpingsvik

28
Särskilt utlåtande 2018‐04‐04

Särskilt utlåtande
DNR P 2009-000001
förutsättningarna inte är jämförbara med övriga utredningsområden. Den inaktuella
informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Inkomna yttranden har medfört följande tillägg/justeringar:
 På sida 58 i områdesbeskrivningarna för område 16 Furuhäll:
Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa
MB 3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills
områdets lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar
eller hela området är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som
jordbruksmark kvarstå.
 Förtydligande på sida 60 i områdesbeskrivningarna för område 25 Borgehage: Ett
första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB
3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets
lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela
området är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som
jordbruksmark kvarstå.
Kommunen har prövat området mot MB 3:4 och har gjort följande bedömning:
Område 25 A är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark (odlingsmark). Planer på att
bebygga området har funnits i över tio år. Investeringar i form av ex planprogram och
dimensionering av VA‐ledningar har gjorts. I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har
hela Borgholm‐Köpingsvikområdet undersökts och bedömningar för vad varje område är
viktigast för har gjorts. Område 25A har bedömts vara viktig för områdets bostadsförsörjning –
Delområdet omfattar ca 13,7 hektar mark varav 7,3 hektar åkermark. 5,48 hektar blir
tomtmark. Beräknat på planprogrammets tomtstorlekar, minsta tillåtna tomtstorlek är 1200
kvm, skulle hela område 25 A maximalt kunna ge 45 tomter á 1200 kvm. En motsvarighet inom
fördjupningsområdet finns inte. En alternativ lokalisering inom planområdet som fyller
behovet av den typen av bostadsbebyggelse som pekas ut i område 25A har undersökts men
inte gått att finna. Slutsatsen är därför att områdets betydelse för bostadsbyggnation väger
tyngre än dess betydelse som jordbruksmark. En motsvarighet inom fördjupningsområdet finns
inte.
Yttrande 23
Tack för påminnelse om yttrande över översiktsplanen. Det är ett omfattande dokument med många visioner
att kommentera men ska hålla mig kort. Sammanfattningsvis bör principen för utveckling vara vårdande med
renovering och komplettering som tema. Omvandling av natur och odlingsmark till bostadsområden bör
undvikas. Fortsatt planering av bostadsområden bör ge särskild hänsyn till möjlighet fastboende.
Avsnittet om kulturmiljöer trevlig beskrivning. l påföljande avsnitt om historik på sid 75 skall namnet på ägaren
till fastigheten Nyborg med dess senare avstyckade Lilla Nyborg vara Sjögren. Att komplettera rutnätstaden
med ytterligare kvarter norrut och anlägga en norra esplanad syns kunna öka områdets värde liksom att göra
torg med busstation på tidigare plats för Kolstad järnvägsstation. När det gäller jordbruksmark ser jag på kartan
sid 32 att mark från huvudlotter till Kolstadgårdar gränsande mot Karlshöjd och Guntorp tänks planläggas för
bostäder. strider mot i översiktsplanen på annan plats angiven mening om öppen jordbruksmark mellan
Kolstad och Borgholm. Bostadsområdena vid Karlshöjd och Guntorp bör inte passera över landborgskanten.
Minns att redan sonen till ovan nämnde Sjögren för ganska exakt 100 år sedan 23/11‐1917 lät stycka
huvudlotten till sitt Kolstad nr 2 för egnahem. Den gången köptes marken av andra lantbrukare i byn och utgör
central del av jordbruket i området än idag.
Ser på samma karta även 2 mindre röda punkter i nordöstra Kolstad att jordbruksmark skall upphöra. Båda
arrenderas idag av mig och används som betesmark för hästar. Kommer kommande detaljplan utesluta
djurhållning?
Kommunens svar: Tack för informationen. Planen har justerats efter yttrandet genom följande:
 Sida 75: Sjöberg ändras till Sjögren
Jordbruksmark: se svar på yttrande 22. Den mark som pekas ut som utredningsområde
kommer inte per automatik bebyggas. Fram till att behov och intresse från markägare uppstår
ska markens användning inte ändras.
Yttrande 24
Sjöstugans vägsamfällighet yrkar på att den fördjupade översiktsplanen återtar den ursprungliga texten för vårt
område som "utredningsområde för utökade byggrätter". Vår nuvarande detaljplan medger endast 60 m2
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byggrätt, vilket idag är alldeles för lite även för fritidshus, och planen är omodern. Med utökning av byggrätten
ökar möjligheten att flera spenderar mer tid i sina fritidshus och även möjlighet till permanentboende ökar. Det
finns ingen grupp av människor som är så positiva till att bosätta sig i Borgholm permanent som
fritidshusägare. Med all närhet till service som vårt område har, exempelivs den nya vårdcentralen, är det
därför mycket lämpligt för en utredning kring utökade bygg rätter. Det vore ju synd att helt stänga den dörren i
en fördjupad översiktsplan. Vid eventuella havsnivåhöjningar i ett 1 00‐års perspektiv kan vårt område delvis
översvämmas. Ingen åtgärder beräknas dock behöva göras inom 30 år. Åtgärdsförslag finns för att hantera
denna havsnivåhöjning; anläggning av en enkel vall vid cykelbanan, sidan 28 i den fördjupade översiktsplanen.
Dessutom anges på sidan 27 sista stycket vänsterspalten, att så stor del som möjligt av befintlig bebyggelse ska
skyddas. Sidan 18 i den fördjupade översiktsplanen, sista stycket, uttrycks en önskan om förlängd turistsäsong,
vilket stöder våra önskningar om utredning om utökade byggrätter. Genom ett bättre boende är det sannolikt
att fler spenderar mer tid i kommunen och eventuellt skriver sig i Borgholm.
Vårt yrkande om kvarstående text för utredning kring utökad byggrätter grundar sig alltså i att:
• Till största del ska befintlig bebyggelse skyddas från havsnivåhöjningar och häftiga regn, möjliga åtgärder
finns och är rimliga för Sjöstugeområdet
• Borgholms kommun har ett intresse av att fritidshusägare vistas mer i sina stugor
• Att ta bort texten om utredningsområde för utökade byggrätter gör det svårare att utreda möjligheten till
förändrad detaljplan. Det är synd att stänga dörren till ett av de mest attraktiva områdena i Borgholm‐
Köpingsvik.
Kommunens svar: Det har under åren 2012 till 2015 arbetats med ”Stuganområdet” fram till
att det arbetat avstannade med anledning av kraven på klimatanpassning (PBL 2010:900 t.ex. 2
kap. 3§ och 5§ samt 3 kap. 4§). Genom att området är låglänt och att huvuddelen av
fastigheterna ligger på lägre höjd än föreskrivna 2,8 m höjd kunde vi inte gå vidare med det
arbetet, läs mer i fördjupningen av översiktsplanen s. 26ff. Kommunen ser gärna en utveckling
av området men det är uppskjutet tills klimatanpassningsåtgärder kommit till stånd. Ingen
tidsplan finns för detta ännu.
Yttrande 25
Vi vill uppmärksamma på det stora värdet av att underhålla och förbättra leden som följer den gamla banvallen
i Köpingsvik, från Tingsflisan till Öjkroken. Enligt kartan på s 84 finns dock inga förslag till förbättring och leden
är inte ens utmärkt som befintlig gång/cykelväg. Hoppas detta är ett förbiseende och att tanken är att fortsätta
underhålla leden. För närområdet i Köpingsvik har ett fortsatt underhåll av leden ett stort friluftsvärde genom
att ge en lättillgänglig möjlighet att uppleva områdets natur‐och kulturvärden för invånarna i Köping och för
alla besökare. Särskilt bör man beakta det säkerhetsmässiga värdet av en gång‐, cykel‐ och ridled som är skild
från all motortrafik. Med hjälp av leden kan barn, djur och vuxna tryggt färdas långa sträckor utan de risker som
smala vägar med intensiv motortrafik medför (till exempel Ramsättravägen). Det är en härlig upplevelse att en
vårdag cykla med vingliga barnbarn längs den lugna leden ända till Hörninge mosse, leta upp tranorna och
packa upp matsäcken.
Kommunens svar: Kommunen tackar för iakttagelsen att denna viktiga sträcka saknas i kartan.
Den är beskriven i text och är en befintlig cykelväg. Kartan kompletteras i enlighet med
yttrandet då det fallit bort av misstag.
Yttrande 26
Vi vill peka på det stora värdet av att underhålla och förbättra ge‐vägen som följer den gamla banvallen i
Köpingsvik, från Tingsflisan till Öjkroken. Här har tidigare kommunala investeringar gjorts som nu borde tas
tillvara. Enligt kartan på s 84 finns emellertid inga förslag till förbättring och leden är inte ens utmärkt som
befintlig ge‐väg. Vi hoppas att detta är ett förbiseende och att intentionen är att fortsatt underhålla leden.
För närområdet i Köpingsvik skulle fortsatt underhåll av leden ha stort friluftsvärde och ge en fantastisk
möjlighet att uppleva områdets natur‐ och kulturvärden, såsom de lyfts fram i översiktsplanen. sträckningen
börjar vid Tingsflisan, går förbi det gamla stationshuset och fortsätter sedan över Ramsättravägen där den
passerar kulturmarken i Solberga, i planen identifierad som grönstruktur med särskilda värden. Norr om leden
finns en dunge gamla naturminnesmärkta ekar och numera gränsar leden också till nyanlagda vattendammar
som kommer att kunna bidra till variation och fågelliv. Leden fortsätter österut förbi betesmarker, små åkrar
och lövlundar och förbinder sedan till det mycket intressanta naturområdet Hörninge mosse i söder. Att detta
område är speciellt illustreras bland annat av att två av de LONA‐projekt som genomförts i Borgholms kommun
direkt berört Hörninge mosse; "Botaniska utflykter på Öland" samt "Musikaliska äventyr i den öländska
naturen". Ett fortsatt underhåll av gång‐ och cykelleden som följer den gamla banvallen ger förutsättningar för
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en lättillgänglig samlad rekreations‐, natur‐ och kulturupplevelse för innevånarna i Köping och för alla besökare.
Här får man synliggjort hur bygdens historia och nutid flätas samman genom många kulturbärande element
och brukningspräglade naturtyper med rik biologisk mångfald. Till detta kommer också det säkerhetsmässiga
värdet av en rofylld upplevelseled skild från all motortrafik, inte minst för barnfamiljer. Det naturliga vore
därför att låta Ölandsleden fortsatt följa denna sträckning på den gamla banvallen österut över
Ramsättravägen och hela vägen fram till Öjkroken.
Notering rörande Miljökonsekvensbeskrivningen för området:
Enligt MKB:n berör den fördjupade översiktsplanens förslag inga biotopskyddade områden i skoglig miljö,
nyckelbiotoper eller naturminnesobjekt (s 51). Inom utredningsområde 6 finns dock en grupp på fyra stora ekar
som har skydd som naturminnen, dessa ekar står strax norr om banvallen (g/c‐leden).
Kommunens svar: Kommunens svar: Kommunen tackar för iakttagelsen att denna viktiga
sträcka saknas i kartan. Den är beskriven i text och är en befintlig cykelväg. Kartan kompletteras
i enlighet med yttrandet då det fallit bort av misstag.
Det framgår i texten för utredningsområde 6 att ”Flera höga värden finns inom området och en
kulturinventering och en naturinventering krävs för att avgränsa var ny bebyggelse kan
placeras med respekt för dessa värden”. Utifrån den beskrivningen säkerställs att hänsyn tas till
naturvärdena genom liggande förslag. Detta kunde ha gjorts tydligare. Kommunen noterar det
till fortsatt arbete.
Yttrande 27
Förslaget att bygga bostäder/fritidshus på vissa delar av åkermarken mellan Borgholm och Kolstad är något
som inte bara vi ‐ utan även en stor del lokalbefolkningen samt berörda lantbrukare redan har satt sig emot.
Att åter komma med dylika förslag tyder på bristande respekt för både folkviljan, kulturlandskapet och god
åkerjord.
• Bostäder/fritidshus väster om alvaret på Köpingsklint (mot Borgholmshållet), som kan bli iögonfallande från
domarringarna på klinten, bör inte komma ifråga. Det historiska kulturlandskapet måste skyddas.
• Ställer oss också frågande till vad som planeras vid Borgehage by och vad det finns för samhälleligt behov av
ytterligare fritidshusområden där.
• Vi ser däremot positivt på tanken på en helt ny stadsdel på det som idag kallas norra industriområdet. Där
bostäder skulle kunna blandas med arbetsplatser.
• innerstadsområdet norr om Sandgatan skulle kunna utnyttjas bättre. Kanske ett par rader bostadskvarter
med hyreslägenheter och förlängning av Köpmangatan, Trädgårdsgatan, Östra Kyrkogatan, Hantverkaregatan
och Slottsgatan norrut. Måste på sikt vara bättre än mest bara till camping och bussuppställning.
• Likaså borde man kunna bygga mer bostäder vid Storgatans övre del t ex där Liljas och diverse annat nu ligger
och där Hemköp tidigare låg.
• Området vid Yttre hamnen i Borgholm borde kunna bli utvecklas som park och rekreationsområde istället för
tilltänkta lyxbostadsområde. Hamnområdet har utsatt läge och har otillräckligt skydd mot översvämning vid
stigande havsnivåer.
• Anläggande av skydd för innerstaden mot stigande havsnivåer inte bör skjutas alltför långt mot framtiden.
Trettonhelgens översvämning vid hamnområdet och Mejeriviken kan ju ses som en varning.
• Busstrafiken bör återgå till tidigare (eller liknande) sträckningar så att kollektivresenärer får nära till torg,
apotek och bibliotek samt bör det även finnas en hållplats vid Hälsocentralen.
• Skulle också önska ett snabbstopp för pågående utveckling av Triangeln och att kommunen löser in området
och ser till att där blir hyresbostäder istället för tilltänkt köp‐ och handelscentrum. Markarbete är ju redan
påbörjat.
Det finns säkert mer att ha synpunkter på beroende på övriga inkomna yttranden över översiktsplanen.
Kommunens svar:
Genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen har hela planområdet gåtts igenom för
att lokalisera ny bebyggelse. Till stor del har vi hittat platser för förtätning på redan hårdgjorda
ytor (ingen förtätning på parkmark) men inte fullt ut. Med alla de naturvärden, kulturvärden,
strandområden och skyddszoner för vattentäkten mm som finns inom planområdet har vi
pekat ut vilka ytor som ska prioriteras för vilken användning och till stor del avser vi bevara och
ibland även utveckla eller skydda befintliga värden. Genom dessa bedömningar har vi avsett att
visa att andra delar av planområdet inte lämpar sig för bostadsbyggnation. Att peka ut
jordbruksmark som utredningsområden för Bebyggelseutveckling har inte skett lättvindigt. Vi
är en kommun som värdesätter lantbruk, vi är landets kotätaste kommun, jordbruksmarkens
betydelse för matproduktion, vi har också mycket marker som behöver betas och därmed ett
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stort behov av odlingsmark till foder och spridningsarealer. Sedan Översiktsplan 2002 har linjen
i kommunen varit att vi ska vara mycket restriktiva till att tillåta ianspråktagande av
jordbruksmark med ett undantag – området runt Borgholm och Köpingsvik, där
bebyggelseutveckling kan motivera att ianspråkta jordbruksmark. Vi har sökt efter nyare
planeringsunderlag för jordbruksmarken men har tyvärr inte funnit detta, men att
skördestatistiken ger en indikation om bördighet. Att de utpekade jordbruksmarkerna på sidan
32 inte omfattas av den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet, eller den regionala
bevarandeplanen har vi också vägt in. Det vi har konstaterat är att intresset av
bebyggelseutveckling kan väga tyngre än fortsatt brukande av odlingsmarken på just dessa
platser, under förutsättning att områdena bebyggs på ett effektivt sätt. Två av områdena (16
Furuhäll och 25B Borgehage, västra delområdet) har föreslagits utgå efter utställningen men
beslutats vara kvar, se bilaga 1 och 2. Det är den politiska viljan att fortsatt utreda dessa
områden även om förutsättningarna inte är jämförbara med övriga utredningsområden. Den
inaktuella informationen från 1969 samt 1971 tas bort.
Med hänvisning till den information som framkommit kommer kommande detaljplanering av
område 16 handläggas med utökat förfarande samt de synpunkter som inte tillgodosetts
genom Länsstyrelsens yttrande kvarstår och ska hanteras i detaljplaneskedet.
Kommunen har prövat området mot MB 3:4 och har gjort följande bedömning:
Område 25 A är att betrakta som brukningsvärd jordbruksmark (odlingsmark). Planer på att
bebygga området har funnits i över tio år. Investeringar i form av ex planprogram och
dimensionering av VA‐ledningar har gjorts. I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har
hela Borgholm‐Köpingsvikområdet undersökts och bedömningar för vad varje område är
viktigast för har gjorts. Område 25A har bedömts vara viktig för områdets bostadsförsörjning –
Delområdet omfattar ca 13,7 hektar mark varav 7,3 hektar åkermark. 5,48 hektar blir
tomtmark. Beräknat på planprogrammets tomtstorlekar, minsta tillåtna tomtstorlek är 1200
kvm, skulle hela område 25 A maximalt kunna ge 45 tomter á 1200 kvm. En motsvarighet inom
fördjupningsområdet finns inte. En alternativ lokalisering inom planområdet som fyller
behovet av den typen av bostadsbebyggelse som pekas ut i område 25A har undersökts men
inte gått att finna. Slutsatsen är därför att områdets betydelse för bostadsbyggnation väger
tyngre än dess betydelse som jordbruksmark. En motsvarighet inom fördjupningsområdet finns
inte. Inkomna yttranden har medfört följande tillägg/justeringar
 På sida 59 i områdesbeskrivningarna för område 16 Furuhäll:
Ett första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa
MB 3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills
områdets lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar
eller hela området är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som
jordbruksmark kvarstå.
 Förtydligande på sida 60 i områdesbeskrivningarna för område 25 Borgehage: Ett
första steg är att pröva områdets förenlighet med kraven i PBL 2 kap 2§ att följa MB
3 kap 4§. Hela eller delar av området ska fortsätta vara jordbruksmark tills områdets
lämplighet för byggnation utretts färdigt. Visar utredningarna att delar eller hela
området är olämpligt för byggnation ska befintlig markanvändning som
jordbruksmark kvarstå.
 Tillägg på sida 60 i områdesbeskrivningarna för Område 25 A (Borgehage östra
delområdet): ”Området ligger omringat av höga naturvärden och ett LONA‐projekt
har genomförts. Detaljplanens utformning och genomförande ska ske på sådant sätt
att det minimerar påverkan på de skyddsvärda arter som finns i närområdet.”
Byggnation på Köpings klint. Siktlinjer är viktiga och bör vägas in i framtida planläggning av
området.
Dina förslag på att utreda norra industriområdet, området norr om Sandgatan och Storgatans
övre del för byggnation är med som utredningsområden i fördjupningen i befintligt förslag.
Yttre hamnen är till största delen hårdgjorda ytor idag och delar av ytan behöver saneras och
fyllas ut för att kunna bli en ny stadsdel. Avvägningarna i fördjupningen har varit att använda
redan ianspråktagna ytor på ett mer effektivt sätt. Förtätning på stadens hårdgjorda ytor och
inte förtätning på stadens gröna ytor utan att istället förstärka de grönstråk som finns och
kopplingarna mellan dessa.
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Kommunens kunskaper om stigande havsnivåer och andra effekter av klimatförändringarna har
ökat i och med arbetet med fördjupningen och det planeras ett helhetsgrepp kring åtgärder till
det kommande arbetet med att ta fram en ny ÖP. I detta skede har utrymmen för framtida
åtgärder tex vallar planerats in för att undvika att möjligheterna till åtgärder byggs bort.
Busshållplats vid hälsocentralen föreslås i befintligt förslag. En del turer (skoltider) går runt
stadskärnan som tidigare, att förkorta linjesträckningen på övriga tider har gett tidsvinster för
resande som ska passera Borgholm.
En fördjupning av översiktsplanen kan inte upphäva en gällande detaljplan.
Yttrande 28
Nedan stycke innehåller felaktigheter gällande krav på omhändertagande av dagvatten.
Dagvatten ska inte tas emot i reningsverket.
Förslag ges också på reningsdammar, ex Tvättfatet i Beckmanska parken, för att vattnet som leds ut i
Kalmarsund ska hålla en bättre kvalitet. Dagvattnet behöver renas från t.ex. näringsämnen från gödning,
bekämpningsmedel och växtskyddsmedel. Åtgärderna bedöms medverka till att uppfylla miljömålet Hav i balans
samt en levande kust och skärgård. Reningsverket i Borgholm har god kapacitet för ökade mängder dagvatten.
Ansvar bör förtydligas i nedan text.
Vi vill också tydligöra att lukt, transporter samt buller idag kan uppstå, vilket måste framgå i detaljplanearbetet.
Målsättning och strategi
Vid fortsatt detaljplaneläggning ska följande riktlinjer vägas in vid utformningen av planen:
o Hålla skyddsavstånd till reningsverket samt göra de åtgärder som krävs för att inte riskera människors
hälsa och säkerhet, ex luftföroreningar och buller.
Kommunens svar:
Yttrandet har medfört följande ändringar i planen och kommunen anser det därmed tillgodosett.
 Följande mening på s.25 stryks då det är felaktigt, dagvattnet leds inte till reningsverket. Dagvattnet
leds till reningsdammen vilket framgår på annan plats i texten.


Reningsverket i Borgholm har god kapacitet för ökade mängder dagvatten.
Första riktlinjen för hamnområdet på s. 50 justeras enligt yttrandet.
Ändrat till:
Målsättning och strategi
Vid fortsatt detaljplaneläggning ska följande riktlinjer vägas in vid utformningen av planen:
o Hålla skyddsavstånd till reningsverket och pumpstationer samt göra de åtgärder som krävs för att inte
riskera människors hälsa och säkerhet. Framförallt ska de kända faktorer som lukt, buller och trafik som
idag kan uppstå hanteras i planarbetet.

Yttrande 29
Angående fördjupning av översiktsplanen Borgholm‐Köpingsvik
Jag har önskemål att område A, B och C (bifogad karta och handlingar) kan ingå för exploatering av fler tomter
till byggnation av åretruntboende och fritidshus.
Område A: nya tomter väster om befintliga fritidshus.
Område B: nya tomter sydväst om Hjortholmstigen.
Område C: nya tomter sydost om Hjortholmstigen.
Norr om området B är det ett förslag om utökning av Hjortholmstigen, söder om Hjortholmstigen går det in på
min fastighet. Då vill jag att man utökar till det naturliga gränser.
Området C var uppe i kommunstyrelsen 1977‐06‐22.
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Kommunens svar: Område A och C, enstaka tillkommande tomter kan prövas utanför
detaljplan men det är inte på dessa platser som kommunen bedömer att planområdets
bebyggelseutveckling är prioriterad. Område B har varit uppe för beslut 2018‐01‐15 i KSau, se
bilaga 1 och 2. Ingen ändring sker därför i planen.
Yttrande 30.
Vi vill från Törneby‐Pinnekulla bysamfällighet, att vi är positiva till en fördjupning av fler tomter väster om väg
136:an. Vi vill gärna att det blir tomter på våra S:områden S:2, S:3, S:4, S:5 och S:6 utmärkt på bifogad karta.

Kommunens svar: S:2, S:3 och S:4 ligger inom utpekat utredningsområde för tillkommande
byggnation i befintligt förslag. Gällande byggnadsplan tillåter inte fler tomter idag vilket
innebär att en ny detaljplan behöver tas fram för att fler tomter ska kunna tillskapas. S:5 och
S:6 ligger huvudsakligen inom det 100 meters strandskydd som återinträder vid ny
detaljplaneläggning och detta område pekas därför ut som prioriterat grönområde för sitt
värde för rekreation längs kusten.
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Yttrande 31
Bakgrund
Vi inger yttrande på fördjupad översiktsplan för Borgholm‐Köpingsvik i egenskap av arrendator till
Kapelluddens Camping, ägare till Borgholms Badhus samt ägare till Grönhags Camping. Vi har tagit
utgångspunkt för våra yttranden i planens vision och mål och där särskilt Borgholms Kommuns ansats om
förlängd turistsäsong samt utveckling av den betydelsefulla handeln i Borgholms‐ och Köpingsviksområdet.
Yttranden
2.1.5, områdesbeskrivning 3
Skrivningen om Mejeriviken/Marknadsplatsen anger området på Kapelludden som innehållande grova träd
som utgör skyddsvärd miljö och att samtliga träd ska bevaras. Vi har genomfört en trädområdesplan och enligt
den, som utförts av Länsstyrelsens rekommenderade expert, finns inga grova träd på området som skulle
kunna motivera en skyddsvärd miljö. Denna utredning finns för kommunens påsyn om intresse finns. Vidare
har översiktsplanen konstaterat att stationsområdet är föremål för upphävt strandskydd eftersom det tål mer
bebyggelse än idag utan att inskränka på allmänhetens tillgång till stranden. En ytterligare aspekt i vårt
anförande är att markägaren, Borgholms Kommun, har ett avtal med Kapelludden AB om en tillåtelse
att uppföra 18 stugor inom aktuellt område. Avtalet daterat 12/9 2001. l översiktsplanens målsättning anges en
förlängd turistsäsong där resurserna som tas i anspråk av att bygga upp turistanläggningar helst ska användas
längre tid eller hela året. Eftersom bra boendemöjligheter för tillresande är en grundförutsättning borde alltså
stug‐ och hotellbyggnader vara föremål för dispens eller till och medprioriterade. Ska Borgholms Kommun
tillåta stadens största turistanläggning att fortsätta utvecklas måste alltså planen medge viss bebyggelse inom
det som planförslaget definierar som "Öppet landskapsrum" eller till och med "Naturmark".
2.2.2, Utredningsområde 3A‐3B
Planens ansats är att utveckla rekreation och camping och att campingens utvecklingsmöjligheter ska
prioriteras. Rekreationen verkar i huvudsak avse stranden och dess tillgänglighet såväl fysiskt som visuellt. På
den sammantagna strandremsan noteras att delar av Köpingbaden samt Klinta camping även innefattar
"Besöksverksamhet, camping och stugor". Detta upprepas inte gällande Grönhags camping där planen anger
"öppen yta/säsongscamping". Önskvärt är om hela strandremsan hade samma möjligheter att utvecklas som
camping. l begreppet Camping innefattas alltmer och att exempelvis stugor, attraktioner, evenemangsytor och
liknande ingår i prioriterade utvecklingsmöjligheter är självklart. Köpingsvik är inte beroende av att ha en stor
tom grönyta väster om väg 136 även om bebyggelse ska ske mått‐ och smakfullt. Gör om planen så att planens
övergripande mål om prioriterad campingutveckling uppnås.
2.2.2, Utredningsområde 11
Det anges i planen att Kapelluddens område ska vara en grön lunga för den växande staden samt en viktig
strategisk målpunkt som grönområde. Samtidigt vill man bevara "det flexibla antalet sovplatser under
sommartid". För oss blir detta väldigt motsägelsefullt. Vi arrenderar kommunens mark för att driva och
utveckla en turistanläggning som anges av kommunen som väldigt viktig. Vår ambition och våra möjligheter att
fortsätta utveckla densamma minskas kraftig i planen och därmed uppnås inte kommunens uppfattning om "en
viktig turistanläggning" på sikt. Kraven på bra och ändamålsenliga boenden ökar från besökande från varje år
och klarar vi inte att utvecklas med modern efterfrågan kommer vi att "tyna bort", eller åtminstone sållas bort
till förmån för andra destinationer. Målet att bidra till en säsongsförlängning, genom bland annat bra boende,
missar vi helt om inte möjligheten till utveckling finns. Idag har vi ca 50 000 gästnätter på vår anläggning under
några veckor på sommaren. Våra besökare spenderar uppskattningsvis 40‐50 miljoner i Borgholm under sin
vistelse, exklusive logiutgifter. staden och vi har ett ansvar att erbjuda goda upplevelser, miljöer, service och
boenden till alla som besöker oss‐ oavsett tid på året. Borgholms kommun måste bestämma sig‐ ska
Kapelludden fortsatt vara en viktig turistanläggning? Vi tror att det finns stora möjligheter att uppnå en bra
kombination men planen måste, som vi tidigare angett, även tillåta anlagd rekreation såsom exempelvis bra
boendeformer i en välskött parkmiljö.
Vi välkomnar en diskussion med ovanstående yttranden som underlag.
Kommunens svar:
Grön‐ och blåstruktur område 3 Kapelludden, s. 35‐36:
Kommunen tackar för påpekandet av den felaktiga och skarpa formuleringen. Syftet har varit
att beskriva värdet i miljön och att skyddsvärda träd ska bevaras. Yttrandet medför följande
ändring: att formuleringen samtliga träd ska bevaras korrigeras och ersätts av skyddsvärda
träd ska bevaras på s. 36.
Grön‐ och blåstruktur område 3, Köpingbukten från Klinta till Blå Rör, s. 35:
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Varje plats har bedömts utifrån sina förutsättningar. I beskrivningen för område 3 på s.35
under Köpingbukten, Klinta till Blå Rör finns det redan angivet att ”Små, enkla byggnader som
gynnar områdets användning för det rörliga friluftslivet kan tillåtas”. Här inbegrips ex
glasskiosk, badhytt, toalett osv. Området som är utpekat för camping inbegriper därtill hörande
servicebyggnader, receptionsbyggnader mm men avses inte tillåta privatiserande byggnader
som ex övernattningsstugor. Campingverksamheterna är av stor vikt för hela närområdet
framförallt genom att de försörjer hela Borgholm‐Köpingsvikområdet med besökare utan att ta
mark permanent i anspråk vilket ger ett viktigt kundunderlag för butiker, restauranger mfl
verksamheter. Yttrandet tillsammans med andra yttranden om beskrivningarna för stranden
har medfört ett förtydligande på s. 46: ”Det är av stor vikt att befintliga verksamheter längs
Köpingbukten ges goda möjligheter för fortsatt verksamhet. Vid ny detaljplaneläggning kan
även andra relaterade verksamheter utredas på området ex torghandel, marknadsplats,
tillfällig handel, lägerverksamhet, utvidgning av campingytor, parkering mm. Privatiserande
permanenta byggnationer ska undvikas, övrig byggnation som är till för verksamheternas drift
ska kunna tillåtas med varsam utformning och placering.”
Utredningsområde 11, Stationsområdet, s 52‐53 och Grön‐ och blåstruktur område 3
Kapelludden, s. 35‐36:
Ert yttrande har varit uppe för dialog politiskt. Det har inte varit kommunens avsikt att försvåra
en utveckling av era verksamheter. Målet har varit att ge ett underlag för framtida planering
och att förenkla hanteringen i fortsatt skede. Kapelludden ingår inte i utredningsområdena för
byggnation av det skälet att det inte är på Kapelludden som Borgholms huvudsakliga
stadsutveckling kommer att ske, jämför ex med närliggande Stationsområdet där flera nya
kvarter föreslås utredas vidare. Likt fördjupningsområdets övriga campingverksamheter är
Kapelludden utpekat som grönområde med camping, stugor och rekreation. En utveckling av
befintlig verksamhet står inte emot planförslaget men visar på områdets förutsättningar och
kan underlätta framtida beslut om lovgivning/detaljplaneskede. Det framgår i beskrivningen av
området att Kapelludden med närområde är camping och innehåller stugor (s. 35). På sida 52‐
53 beskrivs utredningsområde 11, Stationsområdet. Illustrationen över utredningsområdet
visar även kringliggande ytor ex Kapelludden. En illustration över Stationsområdet ska inte
upplevas som ett hinder för er verksamhets utvecklingspotential. Den har därför justerats
enligt följande:
 Hela campingområdet benämns Camping, stugor, rekreation
 Illustrationen tydliggör vilka ytor som Stationsområdet omfattar

Bilaga 3.1: Tjänsteskrivelse 2018‐01‐10
Bilaga 3.2: Utdrag ur protokoll KSau 2018‐01‐15
Bilaga 3.3: Inkomna yttranden under utställning
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