
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-03-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, 2020-03-16 kl. 13:00—15:45 

Beslutande Bo Eddie Rossbol, (BA) ordförande 

Erling Karlsson, (C) 

Albin Johansson (KD) ersättare för Thomas Gustafsson, (M) 

Ola Gustafsson (BA) ersättare för Kent-Göran Karlsson, (BA) 

Per Adolfsson, (S) 

Gullvi Dahllöf, (S) 

Zeljka Krajinovic, (S) 

Bo Häggbring, (SD) ersättare för Tony Johansson, (SD) 

Övriga deltagande 

Kristina Persson, avdelningschef 

Kerstin Holgersson, nämndsekreterare 

Chris Symbonis, byggnadsinspektör 

Mikael Jönsson, miljöinspektör  

Niclas Beerman, förvaltningschef 

Utses att justera Gullvi Dahllöf (S) 
Justeringens plats och tid Bygg- och miljöenheten, tekniska kontoret, 2020-03-16, kl. 15:50 

Underskrifter sekreterare Paragraf 18 

Kerstin Holgersson 

ordförande 

Bo Eddie Rossbol 

justerare 

Gullvi Dahllöf (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd/styrelse Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-03-16 

Datum för anslags 2020-03-17 Datum för anslags 2020-04-08 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus 

protokollet 

Underskrift 

Kerstin Holgersson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19) 

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum  

2020-03-16 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 18 Dnr BMN/2019:786    BST 

Vissefjärda kyrka 1:2, yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående 

överprövning av Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens 

Motivering 

På hela golfbanan råder redan idag allemansrätten och någon begränsning utöver 

dagens förhållanden bedömer bygg- och miljönämnden inte kommer att ske. 

Vidare avser ansökan om dispens en träningsbana där några greener inte ska 

förekomma. Platsens belägenhet, nära klubbhus och Vissefjärda skola, gör den 

också lätt åtkomlig för skolungdomar och personer med funktionsnedsättning. 

Nämnden bedömer också att den ansökta träningsbanan bidrar till en utveckling 

av landsbygden även om området inte ingår i något formellt LIS-område.  

Vidare bedöms den ansökta platsens värde för växt- och djurlivet vara begränsad 

på grund av uppläggningen av muddermassor från Kyrksjön, som gjordes på slutet 

av 1980-talet. Nämnda massor bör ha påverkat området på ett sätt som gör att 

naturliga förhållanden inte längre råder på platsen. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Kalmar län har 2020-02-13 beslutat att överpröva bygg- och 

miljönämndens beslut om strandskyddsdispens för utvidgning av golfbana, i form 

av en träningsbana, på fastigheten Vissefjärda kyrka 1:2. Länsstyrelsen har 

samtidigt berett bygg- och miljönämnden tillfälle till yttrande. 

Bygg- och miljönämnden har, förutom de argument man angav i beslutet om 

strandskyddsdispens 2020-01-20, fått kännedom om det i området för planerad 

träningsbana ska ha lagrats muddermassor från Kyrksjön från slutet av 1980-talet i 

samband med att en minneslund anlades på en ö i sjön. Någon närmare 

dokumentation om dessa arbeten har inte återfunnits, varken hos Emmaboda 

kommun eller Länsstyrelsen, men vid besök på platsen framgår att någon form av 

påverkan har skett, en påverkan som också borde innebära att platsens värde för 

växt- och djurlivet blir begränsad. 

____ 

Bygg- och miljöenheten föreslår bygg- och miljönämnden besluta 

att lämna följande yttrande: 
Bygg- och miljönämnden står fast vid sitt beslut om strandskyddsdispens för 

utvidgning av golfbana, i form av en träningsbana, på fastigheten Vissefjärda 

kyrka 1:2.  

Se även bifogad bilaga. 

____ 



                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 

Bygg- och miljönämnden  Sammanträdesdatum                                                                      

                                                           2020-03-16   

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 

____ 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att Bygg- och miljönämnden står fast vid sitt beslut om strandskyddsdispens för 

utvidgning av golfbana, i form av en träningsbana, på fastigheten Vissefjärda 

kyrka 1:2.  

Se även bifogad bilaga. 

 

____ 

 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Emmaboda Golfklubb 

 

 

  


	Närvarolista
	§ 18 Vissefjärda kyrka 1:2, yttrande till Länsstyrelsen i Kalmar län angående överprövning av Bygg- och miljönämndens beslut om strandskyddsdispens

