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Pressmeddelande   
 

Byggboom 2020: ”Ökningen var med än vi hade räknat med”  
 
Byggmarknaden går på högvarv i Borgholms kommun och under ett år har antalet bygglov 
ökat med cirka 30 procent. 
 
Det har varit full fart på byggandet i kommunen 2020, förhandsbeskeden ökade med hela 102 
procent och byggloven med 29 procent jämfört med året innan. 
 
”Det är jätteroligt att så många vill bygga i Borgholms kommun, det visar ju att vi är en attraktiv 
kommun på uppgång. Vi har märkt ett uppsving under flera år, men ökningen med cirka 30 
procent jämfört med förra året var mer än vi hade räknat med”, säger Ricky Wreinert, 
bygglovschef. 
 
Noterbart är även att Borgholms kommun hanterade flest strandskyddsärenden i hela Kalmar län 
förra året. 
 
”Jag vill berömma personalen som har gjort ett jättejobb med så mycket fler ärenden än normalt. 
Detta gäller inte bara för byggloven, utan för strandskydd, kart-och mätgruppen och inte minst 
administrationen som hanterar alla ärenden”, säger Ricky Wreinert. 
 
Sista månaden 2020 såg vi en rejäl topp, då ökade byggloven med 41 procent jämfört med 
december året innan och förhandsbeskeden med 150 procent. 
 
”Även under 2021 är ett flertal intressanta projekt på gång, med flerbostadshus på olika håll i 
kommunen, något som vi inte är riktigt vana vid här i Borgholm. Detta öppnar för att fler ska 
kunna bosätta sig här i kommunen”, säger Ricky Wreinert. 
 
”Det är väldigt kul att det finns ett så stort intresse av att bygga i kommunen. Det är positivt för 
näringslivet och genererar arbetstillfällen, våra hantverkare får gott om jobb framöver, säger Joel 
Schäfer, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
I och med det ökade antalet ärenden som kommer in till oss gör vi nu en förstärkning på 
bygglovssidan och under våren satsar vi även på att ytterligare digitalisera bygglovshanteringen. 
Med den här satsningen får vi en mer effektiv ärendehantering och underlättar för den som söker 
bygglov men det kan medföra vissa förseningar nu medan projektet införs. Vi hoppas på förstålse 
för detta. 
 
På bilden: Ricky Wreinert, bygglovschef. 
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Över hela året är siffrorna enligt följande: 
 
Anmälan 28% 
Bygglov 29% 
Förhandsbesked 102% 
Kart o mät 110% 
 
I december hade vi en ökning enligt följande: 
 
Anmälan 91% 
Bygglov 41% 
Förhandsbesked 150% 
Kart o mät 40% 
 
(Jämfört med december 2019) 
 
För mer information kontakta:  
 
Ricky Wreinert, bygglovschef på telefon 0485-88407 eller mejla ricky.wreinert@borgholm.se 
 
Joel Schäfer, ordförande miljö- och byggnadsnämnden på telefon 0485-883 39 eller mejla 
joel.schafer@pol.borgholm.se  
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