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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 
Detaljplan för fastighet Rosen 5 och  
del av Oskarshamn 3:1 
Oskarshamns kommun 
 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret augusti 2022 
 
Dnr SBN 2022/000009 
 
Uppdragsbeslut   2022-03-08 
Samrådsbeslut   2022-05-10 
Delegationsbeslut om BMP 2022-05-30 
Granskningsbeslut   2022-09-06 
Antagande 
Laga kraft 
 

Inledning 
I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden tillsammans 

med kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av 

planärendet. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna som har gjorts inför 

granskningsskedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

Samrådsskedet 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande, vilket betyder att planförslaget varit ute 

på samråd och nu ska ställas ut för granskning innan antagandeprövning sker. Samrådet 

pågick 20 maj – 12 juni 2022 och berörda sakägare, myndigheter och kommunala 

förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet 

skickades ut via kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), och genom 

direktutskick till berörda sakägare. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på 

hemsidan och i entrén i Stadshuset. 

 

Under samrådstiden kunde sakägare och intresserade boka ett personligt möte med den 

ansvariga planarkitekten för att ställa frågor och diskutera planen. 

 

 

  

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Sammanfattning av ändringar 
Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter samrådet. 

 

 

Plankarta 
 

- Del av vägområdet har lagts till för att kunna införa bestämmelse om utfartsförbud.  
- Infört maximal byggrätt inom fastigheten. 
- Tagit bort krav på infiltration inom norra delen av fastigheten. 

 
Planbeskrivning 
 

- Kompletterats gällande ovan justeringar. 

- Kulturhistorisk beskrivning av byggelsen. 

- Dagvattenhanteringen i ett större perspektiv. 

 

Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar gjorts. 

 

 
Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 10 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

 
Yttrande från Ankomstdatum Kommentar 
1. Länsstyrelsen 2022-06-08 Tillgodosedd 

2. Lantmäteriet 2022-05-23 Tillgodosedd 

3. Kommunstyrelsen  2022-06-13 Tillgodosedd 

4. Tekniska nämnden 2022-06-14 Tillgodosedd 

5. Räddningstjänsten 2022-05-20 Tillgodosedd 

6. Bildningsnämnden  2022-06-08  Tillgodosedd 

7. E.ON 2022-05-27 Tillgodosedd 

8. Kretslopp Sydost  2022-05-23 Tillgodosedd 

9. Skanova (Telia Company) AB  2022-05-20 Tillgodosedd 

10. Privatperson  2022-06-13 Delvis tillgodosedd 

 
 

 

På följande sidor redovisa de inkomna synpunkterna följt av kommunens svar på hur 

synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
 

Den fördjupade översiktsplanen anger att Oskarshamns kommun ska verka för attraktiva 

bostäder och en trivsam och rik stadskärna där strategin för bostadsbebyggelse i staden är 

förtätning. Planen får därför ses som förenlig med översiktsplanen. 

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning   

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av förslaget inte kommer att prövas under 

förutsättning att kommunen genomför de justeringar som framförs under rubriken 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§.  

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 

Markföroreningar 

Även om inga kända föroreningar finns inom planområdet betyder det inte att 

föroreningar kan förekomma. Det är inte ovanligt att centralt belägen mark är utfylld med 

förorenade fyllnadsmassor. Då det, vad länsstyrelsen erfar, inte har påträffats några 

fyllnadsmassor inom planområdet bedömer länsstyrelsen att det i nuläget inte föreligger 

något behov av vidare utredning av föroreningssituation. Dock bör det tydliggöras i 

planbeskrivningen att ev fyllnadsmassor som påträffas vid markarbeten inom området 

behöver undersökas miljötekniskt för att säkerställa att det inte förekommer någon 

föroreningssituation över tillämpat riktvärde för känslig markanvändning. 

 

Buller 

Genomförd bullerutredning bedöms tillräcklig i förhållande till planens omfattning och 

platsens förutsättningar. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen dragit en egen 

slutsats att bullerriktvärdet inte överskrids och inte enbart presenterar resultatet av 

bullerberäkningen.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska MKN följas vid planläggning. Beaktat planområdets 

begränsade förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten och icke-försämrings 

kravet i slutrecipienten Östersjön med dess kustvatten och kustvattenområden-inre 

Oskarshamnsområdet-inre hamnen krävs att kommunen utökar sitt resonemang avseende 

MKN vatten och dagvattenhantering. Kommunen behöver sätta in detaljplanen i ett större 

sammanhang och visa hur dagvatten leds ner mot inre hamnen samt hur och var 

dagvattnet kan hanteras både kvantitativt och kvalitativt. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL  

I plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 

planområdesgräns. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna 

platser. Detta bör justeras. 

 

Planbeskrivningen saknar en bedömning av befintlig bebyggelses kulturvärden samt 

påverkan på dessa. En sådan bedömning utförs med byggnadsantikvarisk kompetens. 

 

Samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat. Klimatförändringar i 

form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medeltemperaturer och värmeböljor, samt 

stigande havsnivåer medför konsekvenser för i stort sätt alla samhällssektorer och 

anpassningsåtgärder är därför nödvändiga.  Det är viktigt att planområdets lämplighet 

över tid utreds utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan på området, till 

exempel om intensiva värmeböljor kan innebära problem med överupphettning i 

tätbebyggda områden. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

 

 

 

Kommunens svar: I planbeskrivningen finns text kring ev. föroreningar. 

Dagvattenhanteringen och MKN kompletteras. Plankartan och 

planområdet kompletteras med del av vägområdet för att 

kunna lägga in bestämmelse utfartsförbud. Planbeskrivningen 

kompletteras med kulturhistorisk beskrivning samt text kring 

klimatförändringar. 

 

 
2. Lantmäteriet 
 

På plankartan finns en sträcka med utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 

Utfartsförbud får enligt 4 kap 9§ PBL endast läggas mot allmän plats. Detta innebär att 

det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i planområdesgräns av följande 

skäl: I planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 

fortsättningen kommer att vara allmänna i den angränsande planen. Bestämmelsen 

reglerar dessutom indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslagets 

aktuella planområde vilket inte är tillåtet. Kommunen kanske kan utforma planområdet på 

ett annat sätt för att undvika dessa problem. I vissa planer har liknande problem löstas 

genom att utöka planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 

utanför utfartsförbudet. 

 

Användningen ”centrum” har färgen vit i planbestämmelserna. Enligt Boverkets 

planbestämmelsekatalog är rekommendationen att färgen brun används. 

 

Kommunens svar: Planområdet har utökats med några meter allmän plats, 

lokalgata, för att möjliggöra bestämmelse om utfartsförbud.  

Gällande färger för planbestämmelser så är Boverkets 

allmänna råd: 

” Vid färgläggning av kombinationer av användningar kan på 

plankartan en av användningarnas färger användas. Den 

användning vars färg har redovisats på plankartan kan i listan 

med bestämmelser redovisas tillsammans med 

bestämmelseformuleringen. Övriga användningar som ingår i 

kombinationen kan redovisas utan färg.” 

 

  

 

 

3. Kommunstyrelsen 
 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och har inget att erinra. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 
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4. Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat planförslag. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 

 

  

 

5. Räddningstjänsten 
 

Vikingsgatan är en viktig väg för räddningstjänsten. Våra, samt andra aktörers, 

utryckningsfordon behöver åtkomst för att nå andra fastigheter längs exempelvis 

Postmästaregatan, Smedgatan samt genomfart till Biogränd. Således behöver 

tillgängligheten längsmed denna gata garanteras under såväl byggtid som ”normal” tid så 

att gatan inte blir föremål för begränsad framkomlighet för våra tunga fordon i form av 

exempelvis uteserveringar, blomlådor m.m. 

 

Kommunens svar: Ingen utfart mot Vikingsgatan medges, planbeskrivningen 

kompletteras med framförda synpunkter. 

 

  

 

6. Bildningsnämnden 
 

Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens 

verksamhet och har inget att erinra. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 

 

  

 

 

7. E.ON 
 

E.ON har tagit del av inkomna handlingar och konstaterar att området inte berör vårt 

koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till planförslaget. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 

 

  

 

 

8. Kretslopp Sydost 
 

Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes att 

planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med gällande 
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renhållningsförordning. Önskvärt är att vi får ta del av ritningar innan bygglov sökes så vi 

kan se att man tagit hänsyn till Renhållningsordningen och Avfall Sveriges handbok. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 

 

  

 
9. Skanova (Telia Company) AB 
 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  
 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet, medför inga 

justeringar. 

 

  

 
10. Privatperson 
 

Planförslaget har för liten byggrätt för bostadshus och för stora begränsningar genom 

prickmark för så pass en central fastighet då den precis som nuvarande detaljplan 

begränsar möjligheterna till utveckling. Fastigheter har givetvis olika förutsättningar men 

om samma logik ska tillämpas så borde det även bli motsvarande begränsningar av 

byggbar yta i kvarteret Bocken (direkt söder om Rosen 5), om det skulle bli aktuellt att ta 

fram en ny detaljplan där. 

Dagvatten 

- Kravet som begränsar andelen hårdgjord yta är ett orimligt krav på denna fastighet då 

det mesta består av berg att det material som finns på det högre området knappast har 

någon betydelse det borde i så fall kunna rinna direkt ned till det låglänta området. Därför 

borde detta krav tas bort.  

Barnperspektivet 

"...Planförslaget fastställer fortsatt verksamhet för restaurang samt säkerställt att 

strandområdet tillgängliggörs för allmänheten...." 

-Stycket kan med fördel omformuleras för att bättre passa Rosen 5. 

"Inom prickad yta får heller inte plank eller mur som hindrar sikt runt gathörn sättas upp." 

-Det finns redan en viss avfasning i hörnet Vikingsgatan/Södra långgatan i samma 

korsning finns sannolikt ett av Sveriges högsta farthinder därför är riskerna begränsade 

och behovet av sikt i viktigast från öster, trafiken från väster syns för de trafikanter som 

har kommit fram till korsningen därför är det också fullt rimligt att det även ska gå att 

bebygga den delen som vetter direkt mot Södra långgatan. Det bör väl tilläggas att om 

Sverige hade haft vänstertrafik så hade kravet om fri sikt varit befogat men nu är det 

överkänsligt, dessutom kan säkerheten lösas på annat sätt exempelvis genom speglar. Går 

det bra att sätta upp transparent plank i syfte att minska buller vid bestämmelse Prickad 

yta där syftet är att förbudet avser just sikt. 
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Kommunens svar: Bestämmelse kring infiltration i den övre delen, där 

fastigheten i stort sett består av berg, har tagits bort. 

Byggrätten bestäms nu istället med bestämmelsen e1 om att 

max 50 % av fastighetsarean får bebyggas. Den prickade 

marken har, förutom att behålla fri sikt, även syftet att hantera 

det dagvatten som uppstår inom fastigheten.  

Planbeskrivningen justeras gällande barnperspektivet.  

Transparent plank är inte möjligt inom ö1 området där sikt 

måste säkerställas runt gathörn. Transparant plank kan bilda 

frost så att sikten försämras. 

  

 
 
 
Ej tillgodosedda synpunkter 
 

Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter samrådet: 

 

- 10. Privatperson 

 

Övriga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara tillgodosedda 

efter samrådet.  

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine    
Planchef    


