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Beslut om miljöpåverkan vid utfyllnad i vattenområde på 
fastigheten Djurhult 1:5, Oskarshamns kommun

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap. 26 § miljöbalken (MB) att den sökta verksamheten kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får enligt 6 kap. 27 § MB inte överklagas.

Beskrivning av ärendet
Oskarshamns kommun ska söka tillstånd till utfyllnad av vattenområde på en yta om ca 15 ha. 
Utfyllnaden är en del av ett större projekt där man iordningsställer mark för att anlägga Kvastmossens 
industriområde. Utfyllnaden omfattar ca 15 ha av Applerumsåns svämplan, d.v.s. den yta som avgränsas 
av vattendragets 100-års flöde. Ytan utgör drygt 2 % av vattenförekomstens hela svämplan. För att utföra 
åtgärden behöver man schakta bort en del massor som mest består av torv och sedan fylla ut området 
med tillförda massor.

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen, kommunen, 
allmänheten, Vattenrådet Virån och Oskarshamnsbygden, Oskarshamnsbygdens fågelklubb, Havs- och 
vattenmyndigheten, MSB, Räddningtjänsten Oskarshamn, Östra Smålands Ornitologiska Förening, 
Döderhults Naturskyddsförening, Scania Logistics, Skrotfrag och Ragn-Sells Oskarshamn. Föreningen 
Skydda Skogen har skriftligen inkommit med synpunkter och framför att man anser att verksamheten 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Motivering till beslutet
Enligt 6 kap. 23-24 §§ MB ska alla som avser att bedriva verksamhet eller vidta någon åtgärd
som kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken genomföra ett undersökningssamråd med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som
ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. Efter samrådet ska länsstyrelsen besluta om
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 26 § MB).

Den åtgärd som verksamhetsutövaren avser söka tillstånd för är inte uppräknad bland de
verksamheter som automatiskt medför betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har därför att ta ställning
till kriterierna i 10-13 §§ Miljöbedömningsförordning (2017:966) där särskild hänsyn tas till:
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1. Verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper
2. Verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. De möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper

Verksamheten omfattar ett geografiskt område på 15 ha som utgör drygt 2 % av hela vattenförekomstens 
svämplan. Sedan tidigare är drygt 17 % av svämplanet påverkat av andra verksamheter. Svämplan är 
ekologiskt viktiga eftersom de utgör en övergångszon mellan land och vatten där t.ex. rening av vatten 
sker. Delar av svämplanet är aktivt även vid lägre flöden än 50-100 års flöden och är en viktig del av ett 
fungerande vattendrag. 

Avfallet som uppstår ska användas vid byggnation av bullervallar. Verksamheten kan ge upphov till 
grumling av Applerumsån som även kan nå Smältevik. När svämplanet är utfyllt kommer 
flödesvariationerna att förändras och dagvatten kan komma att påverka vattendrag och kustvatten. 
Utfyllnaden får anses svår att återställa så verksamheten är ett permanent ingrepp i naturmiljön som dock 
inte är opåverkad sedan tidigare. I kustvattnet, Smältevik, där Applerumsån mynnar finns idag inget 
skydd enligt 7 kap. MB, men ett sådant arbete pågår eftersom det finns höga naturvärden här. Påverkan 
sker direkt i svämplanet och kan även påverka kustvattnet vilket är naturmiljöer som får anses känsliga. 
Vidare så har vattenförekomsten måttlig ekologisk status idag och åtgärderna förbättrar inte 
möjligheterna att nå god ekologisk status. Förlusten av habitat för anses svår att återställa och det 
kommer att medföra en förändrad flödesdynamik i vattendraget.

Vid en sammanvägd bedömning anser Länsstyrelsen att den planerade verksamheten kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Detta innebär att sökande ska genomföra en specifik miljöbedömning 
(6 kap. 28-32 §§ MB). 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram enligt bestämmelserna i 6 kap. 35 § MB samt
16-19 §§ Miljöbedömningsförordning (2017:966). I MKBn bör särskilt belysas verksamhetens påverkan
på miljökvalitetsnormerna för ytvatten, med fokus på de hydromorfologiska och biologiska 
kvalitetsfaktorerna, hur det utfyllda området kommer att påverkas av de förändrade flödesmönster som 
förväntas med klimatförändringarna, samt vilka försiktighetsmått som kan vidtas för att minska 
påverkan.

Information
Ansökan bör ges en tydlig struktur där de ingående delarna är lätta att lokalisera. Ansökan bör
innehålla:

1. En separat miljökonsekvensbeskrivning,
2. En tydlig teknisk beskrivning där anläggningen beskrivs. Ritningar för anläggningen bör

presenteras.
3. En tydlig redogörelse för hur verksamhetens fördelar för allmänna eller enskilda värden förhåller

sig till kostnader och skador till följd av verksamheten.
4. Förslag på villkor för verksamheten.
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Oberoende av att samråd har ägt rum mellan sökande och Länsstyrelsen om ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan Mark- och miljödomstolen som beslutar i ärendet, begära
kompletteringar om det anses att beskrivningen som ges in inte uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Henrik Andersson med handläggare vattenverksamhet Erika Nilsson 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd



