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§ 93 Dnr B 2019-000791 BN 
 
BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan för byggnation för särskilt bo-
ende 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
att  föreslå kommunfullmäktige att godkänna och besluta om antagande av de-
taljplanen med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar. 
 
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en ny-
byggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. Vårdplatser för sär-
skilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet finns även identifierade 
natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär påverkan på dessa vär-
den, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i planhandlingarna. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslut-
ning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen ska medge byggna-
tion av 80 platser fördelat på 8 avdelningar om 10 lägenheter vardera. 

 
Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och 
tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, 
möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets öst-
ra sida och centrala delar och GC- väg längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor 
för dagvattenhantering. 

 
 Justeringar sedan granskning: 

- Under rubriken naturvärden har avsnitt om träd utvecklats till följd av samråd enligt 
miljöbalken 12 kap. 6§.  
 
- Avsnitt om Silverviol har kompletterats med information om kommande inventering 
och tillvägagångssätt vid eventuell förekomst av Silverviol.   
 
- Avsnitt fastighetsrättsligt har kompletterats med information om ledningsrätter och 
servitut.   
 
Detaljplanen hanteras enligt Plan- och bygglagens (PBL) anvisningar för ett utökat 
förfarande då det omarbetade planförslaget inte är förenligt med kommunens för-
djupning av översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik (FÖP). I fördjupningen av 
översiktsplanen pekas planområdet ut som område för park/naturvärden. 
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En mindre justering har efter miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-04-
08, gjorts i planbeskrivningen. På sidan nio har text som rör omplacering av fasta 
konstinstallationer tagits bort.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-12 

 Plankarta, 2021-04-01  
 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, 2021-04-08  
 Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-11  
 Granskningsutlåtande, 2021-03-25  
 
 Bilagor: Trädvårdsplan och trädinventering, Borgholms stad 2016-11-30  

Bedömning 
Planförslaget omfattar ett redan bebyggt område som sedan tidigare saknar detalj-
plan. Ett upprättande av detaljplan legaliserar befintliga verksamheter, säkerställer 
en rad andra värden i området, möjliggör en bättre dagvattenhantering samt en ny-
byggnad av ett särskilt boende som det finns ett stort behov av. Vårdplatser för sär-
skilt boende är en samhällsviktig funktion. Inom planområdet finns även identifierade 
natur- och kulturvärden. Den utökade byggrätten innebär påverkan på dessa vär-
den, konsekvenserna av planens genomförande redovisas i planhandlingarna. 
 
Lagstöd 
PBL 4 kap, PBL 5 kap. 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar förvaltningen för bra arbete i ett komplext område.  

Yrkande 
Tomas Zander (C) tackar förvaltningen för ett bra arbete samt yrkar för bifall till att 
godkänna detaljplanen med tillhörande granskningsutlåtande och handlingar och 
skickar planen vidare till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 
______________
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§ 94 Dnr B 2021-000477 BN 
 
BN 2021/477 Betänkande av Utredande om översyn av strandskyddet 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
att   föreslå kommunstyrelsen i Borgholms kommun yttrar sig enligt följande: 

Borgholms kommun har tagit del av regeringens utredning över ett mer differentierat 
strandskydd (SOU 2020:78) och har följande synpunkter på förslaget. Kommunen 
anser att de förslag på ändringar utredningen föreslår till viss del kan innebära att 
strandskyddslagen blir tydligare än nu gällande lagstiftning. Kommunen anser att 
det är bra att vissa frågor utreds mer ingående för att få ett mer enhetligt strand-
skydd. Stränderna med dess naturmiljöer och tillgång för friluftslivet är viktiga in-
strument för bland annat besöksnäringen och ska inte privatiseras.  

Utökat strandskydd 

Ta bort det utökade strandskyddet som gäller 100 – 300 meter och ersättas med 
prövning av lokala områden där man ser att behovet finns av utökat skydd 

Befolkningstätheten och exploateringen av stränder varierar  

Kommunen håller med förslaget om att en ökad differentiering bör genomföras lokalt 
och regionalt. Kommuner och länsstyrelser har bäst kunskap om de lokala och regi-
onala förhållandena. Därför bör också besluten fattas av lokala och regionala myn-
digheter.  

Det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag tas bort  

Kommunen ställer försiktigt sig positiv till att strandskydd inte ska gälla vid insjö-
ar/våtmarker om vattenytan är 1 hektar eller mindre eller vid vattendrag som är 2 
meter eller smalare. Utgången vid en sådan bedömning måste dock vara att det är 
påvisat att värden för friluftsliv och naturvärden saknas. I vissa fall kan det räcka 
med ett mindre skyddsavstånd vid småvatten som 20-30 m för att tillgodose syftet 
vid dessa vatten. Ett klargörande vad som gäller vid småvatten efter genomgång, 
kan underlätta vidare handläggning av strandskyddsärenden. Det är viktigt att över-
synen av småvatten görs med jämna mellanrum, till exempel i ett 15-20 års per-
spektiv, eftersom vattendrag och småvatten i ett längre perspektiv kan ändra bety-
delse för syftet med strandskyddslagen.  

Kommunen vill påpeka att det pågår många vattenvårdsprojekt som ska bidra till att 
hålla kvar vatten på land, istället för som nu med avrinning till Östersjön. I ett sådant 
projekt där vattenytan i en våtmark ska höjas eller vatten fördröjas, är det ofta lämp-
ligt att hålla ett skyddsavstånd mellan vatten och ny bebyggelse eller anläggningar. 
En höjd vattenyta innebär även att väx- och djurlivets livsmiljöer flyttar på sig upp 
mot land.  

Utifrån ovanstående när det gäller småvatten, ska områden som har särskild bety-
delse för något av strandskyddets syften behållas eller minskas till mellan 20-30 m. 
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Övriga småvatten där det bedöms att det inte finns några värden för strandskyddets 
syften bör skyddet tas bort.  

Kommunen ställer sig positiv till att dammar som ska tillgodose lantbrukens behov 
eller dammar inom anläggningar som golfbanor och parker mm inte ska omfattas av 
strandskydd. Noteras bör att även vatten anlagda efter 1975 kan inneha höga natur-
värden. 

Ett mer differentierat strandskydd  

Kommunen noterar att gällande bestämmelser om områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen (LIS) ska avskaffas. Kommunen noterar att det är positivt att 
det går att ansöka hos länsstyrelsen att strandskyddet kan upphävas i en översikts-
plan, helt eller delvis inom ett landsbygdsområde, om kriterierna för landsbygdsom-
råden är uppfyllda. Utredningen föreslår kriterier för landsbygdsområden som säger 
att det ska vara områden som har god tillgång till obebyggd mark, inte har stor efter-
frågan på mark för bebyggelse, och inte är av särskild betydelse för något av 
strandskyddets syften.  

Kommunen instämmer med bedömningen att klimatförändringarna medför behov av 
klimatanpassningsåtgärder som kan motivera en differentiering av strandskyddet för 
vissa områden. Möjligheten att meddela dispens för åtgärder som syftar till att skyd-
da miljön, människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas 
till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra är en positiv ändring i lag-
stiftningen. Vidare menar kommunen att det lokala inflytandet förstärks, så att större 
hänsyn kan tas till det specifika området. 

Kommuner som har företag med stor andel i besöks- och turismnäring måste ges 
möjlighet att kunna utvecklas i strandnära lägen.  

Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera 

Kommunen delar bedömningen att en heltäckande digitalisering skulle bidra till att 
göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert. Det kan göra det 
enklare att ändra gamla beslut om strandskyddets omfattning.  

Kommunen håller med om att det borde införas ett tillägg i lagstiftningen för att 
minska tolkningsutrymmet och undanröja ett hinder för kommunernas detaljplane-
ring.  

Effektivare tillsyn inom strandskyddade områden  

Kommunen anser att en rättvis tillämpning av strandskyddsreglerna och tillsyn av ef-
terlevnaden är viktiga faktorer för att skyddet ska uppfattas som legitimt.  

Ekonomiska och andra konsekvenser  

Kommunen anser att det är positivt att förslagen innebär ett ökat lokalt inflytande, ef-
tersom det är kommunerna som ska kunna ansöka om att upphäva strandskydd helt 
eller delvis i landsbygdsområden. 
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Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har av Miljödepartementet fått att yttra sig om ett betänkande 
rörande förändringar av strandskyddet:  

 Tillgängliga stränder – ”ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78) 

Sista svarsdag till regeringsdepartementet är 2021-05-04. 

Beslutet skickas till: m.remissvar@regeringskansliet.se  

Kopia till: m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.s  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-15 
Yttrande, 2021-04-07 
Bilaga , 2021-04-07 
Yttrande, 2021-04-07 

Dagens sammanträde 
Ordförande tackar för bra arbete med granskningen.  

Beslut skickas till 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
______________

7

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.s

	Protokoll förstasida
	BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan ny för byggnation för särskilt boende 
	Beslut MBN 2021-04-21
BORGHOLM 11:42 EKBACKA Detaljplan ny för byggnation för särskilt boende 
	Sida 1
	Sida 2


	BN 2021/477 Betänkande av Utredande om översyn av strandskyddet
	Beslut MBN 2021-04-21
BN 2021/477 Betänkande av Utredande om översyn av strandskyddet
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3



