
1 (7) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Upprättat av samhällsbyggnadskontoret augusti 2022 

Detaljplan för del av Älvehult 1:2, Uddegatan 
Påskallavik, Oskarshamns kommun 

Dnr SBN 2021/000027 

Uppdragsbeslut  2021-04-13 
Samrådsbeslut 2021-09-07 
Granskningsbeslut 2022-05-10 
Antagandebeslut 
Laga kraft 

Inledning 
I granskningsutlåtandet sammanställs inkomna synpunkter från granskningstiden 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 antagandeskedet och vilka 
synpunkter som inte har tillgodosetts.

Granskningsskedet 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, vilket betyder att planförslaget först varit ute på samråd 
och därefter ställts ut för granskning. Granskningen pågick 20 maj till 12 juni 2022 och berörda 
sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande 
detaljplanen. Underrättelsen om granskning anslogs på kommunens anslagstavla och på kommunens 
hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), samt genom direktutskick till berörda sakägare. Under 
granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i entrén i Stadshuset. 

Sammanfattning av ändringar 
Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

- Dagvattenfrågan har utretts ytterligare. Planbestämmelse läggs in avseende hårdgörande
inom prickmark. Yta för dagvattenläggning regleras.

- Text avseende kulturmiljö (Hjortelyckan) har lagts till i planbeskrivningen.
- Frågan gällande huvudmannaskap har utretts.
- Kostnader redovisas i planbeskrivningens genomförandedel.
- Ett E-område placeras inom planområdet sydvästra hörn.
- Reglering av byggnadsarea relaterat till fastighet har tydliggjorts.

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 10 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 
 
 
Yttrande från   Ankomstdatum  
 
1. Länsstyrelsen  2022-06-08 
2. Lantmäteriet  2022-05-23   
3. Skanova   2022-05-20 
4. Kretslopp Sydost  2022-05-23 
5. Tekniska nämnden  2022-05-23 
6. Räddningstjänsten   2022-05-23 
7. Trafikverket  2022-05-27 
8. E.ON   2022-06-01 
9. Socialförvaltningen  2022-06-01 
10. Bildningsförvaltningen   2022-06-10 
 
 
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 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.  
 
Utöver det behöver Länsstyrelsens synpunkter under rubriken Råd enligt 2 kap. PBL beaktas. 
 
Motiv för bedömningen  
 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  
 
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)  
Länsstyrelsen konstaterar att delar av de vid samrådet framförda synpunkterna tillgodosetts, 
exempelvis rörande beskrivningen av MKN vatten. Handlingarna behöver dock fortsatt förtydligas 
avseende hur planens genomförande påverkar kringliggande områden.  
 
Planförslagets intention att en öppen dagvattenhantering inom allmän platsmark är i grunden god men 
ställer krav på en framtidssäkring av användningen. Den aktuella allmänna platsmarken, NATUR, 
ligger delvis låglänt (1-3 meter) samt nära havet och är därför lättpåverkat av havsnivåhöjning. För att 
möjliggöra och säkerställa dagvattnets fördröjning kan därför behövas skyddsåtgärder, exempelvis 
invallning, för att förhindra saltvatteninträngning i dagvattenanläggningen. Kommunen behöver därför 
resonera kring användningens långsiktiga hållbarhet och planhandlingarna tydliggöras med effekter 
och framtida insatsbehov.  
 
Beaktat kommunens definition av egenskapsbestämmelse för markens bebyggande, prickmark, krävs 
även att kommunen resonerar kring markens genomsläpplighet inom kvartersmark. Aktuell lydelse 
medger hårdgörande inom prickmark varför planen möjliggör en hög andel exploatering och hårdgjord 
mark inom ett jungfruligt och opåverkat område. Se även under rubriken Planbestämmelser. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Planbestämmelser  
Kommunen har valt att använda planbestämmelser som reglerar största tillåten byggnadsarea per 
fastighet. Länsstyrelsen noterar dock att bestämmelse om fastighetsindelning och -storlek saknas 
varför bestämmelserna inte uppfyller gällande lagkrav. Detsamma problem gäller för bestämmelse om 
markens genomsläpplighet som regleras till fastighet. Detta bör korrigeras och effekter beskrivas. 
 
Kulturmiljö  
Kommunen har justerat handlingarna i fråga om riksintresse för kulturmiljö i enlighet med 
Länsstyrelsens samrådssynpunkter. Samtidigt har dock andra relevanta delar om planområdets 
kulturmiljövärden, som fanns under samrådet, tagits bort. Att platsen Hjortelyckan beskrivs vara av 
särskilt kulturhistoriskt värde enligt 8 kap. 13 § PBL på grund av dess öppna ytor ska även fortsatt 
hanteras inom ramen för detaljplanen. 
 
 
Svar:  Dagvattenhanteringen inom planområdet redogörs tydligare. Höjdsättning av 

dagvattenanläggning tydliggörs och yta för anläggning regleras.   
 
 Planbestämmelse läggs in avseende hårdgörande inom prickmark. Marken får inte 

hårdgöras (n1) läggs till inom prickad mark i planområdets norra samt östra delar.  
 
 Reglering av byggnadsarea relaterat till fastighet har tydliggjorts.  
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 Text avseende kulturmiljö (Hjortelyckan) har lagts till i planbeskrivningen.  
 
 
2. Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.  
 
 
 
3. Skanova 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se nätskiss. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://www.ledningskollen.se 
 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00 
 

 
 
 
 Svar:  Ledningar har erhållits via Ledningskollen, dessa är placerade inom område planlagt 
 som GATA. Text avseende befintliga ledningar finns i planbeskrivningen.  
 
 
 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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4. Kretslopp Sydost 
 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes att planering sker för 
framtida avfallshantering i enlighet med gällande 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. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande. Yttrandet medför inga revideringar i 
 planhandlingarna. 
 
 
 
5. Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott behandlade plansamrådet 2021-09-28 §89 och hade då 
några mindre synpunkter på planförslaget, som dock ej finns redovisade i 
granskningshandlingarna, varför de bifogas igen. 
 
Inget väsentligt har för övrigt tillkommit i ärendet, varför tekniska nämnden inte har några 
synpunkter på granskningshandlingarna för ovan angivet planförslag. 
 
Tekniska kontoret har följande synpunkter på planförslaget: 
- Den del av Allmän plats-mark GATA som är längs Kustvägen bör ha statligt huvudmannaskap 
(Trafikverket). Är så idag. 
- Planhandlingarna redovisar inga kostnader, eller finansiering, för omläggning av befintlig 
dagvattenledning inom planområdet. Bör framgå av planhandlingarna. 
 
 
 Svar:  Frågan gällande huvudmannaskap har utretts, staten kan ej vara huvudman för allmän 
 plats i detaljplan även om man är väghållare för en allmän väg. Om staten är väghållare 
 för en allmän väg inom ett område som omfattas av detaljplanen, ska i stället staten 
 svara för att vägen underhålls i enlighet med väglagen. Text har lagts till i planens 
 genomförandedel.  
 
 Kostnader redovisas nu i planbeskrivningens genomförandedel.  
 
 
 
6. Räddningstjänsten 
 
Räddningstjänsten har tagit del av remisshandlingar och gjort en bedömning av brandskyddet, 
samhälls- och individrisk samt tillgängligheten för utryckningsfordon. Räddningstjänsten har inga 
synpunkter att erinra förutsatt att den prickade marken som beskrivs gör så att ett avstånd på 25 m till 
närmsta byggnad och hantering av brandfarliga varor på tankstation erhålls. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.  
 
 
 
7. Trafikverket 
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Trafikverket hänvisar till synpunkter från samrådsskedet och har i övrigt inget att erinra mot 
planförslaget.  
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande. 
 
 
 
8. E.ON 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och har följande synpunkter. 
 
E.ON noterar att mellanspänningskabeln hamnar inom GATA. 
 
Efter en intern diskussion önskar E.ON få ett utlagt E1-område inom planen för att säkra framtida 
elleveranser. 
 
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en starkströmsanläggning vara utförd 
enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt 
svensk standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande Handbok SEK 438, 
utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att 
nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt 
utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 
 
E.ON yrkar på att det i plankartan sätts ut ett E1-område, med benämning 
”Transformatorstation”. Ett minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan 
försvåra normalt underhåll. Plankartan och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta 
tillåtna avståndet på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen 
med tungt fordon. 
 
E1-området önskas i planens västra del då vi har en mellanspänningskabel inom denna del av 
planområdet, t.ex. i planens nordvästra del (söder om fastighet Älvehult 1:134) alternativt i 
planens sydvästra hörn. 
 
För övrigt ingen erinran. 
 
 
 Svar:  Ett E-område på 6 x 6 meter placeras inom planområdet sydvästra hörn. I nordvästra 
 hörnet finns dagvattenledning vilket medför att transformatorstation ej lämpar sig där. 
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9. Socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens 
verksamheter och har inget att erinra gällande förslaget. 
 
 
 Svar:  Yttrandet medför inga revideringar. 
 
 
 
10. Bildningsförvaltningen 
 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 
har inget att erinra mot förslaget som sådant. 
 
 
 Svar:  Yttrandet medför inga revideringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Samtliga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara helt eller delvis 
tillgodosedda för sakägarkretsen efter granskningen. 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Lisa Hjelm 
Planchef   Planarkitekt 


