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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret september 2021 

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

Dnr SBN 2021/000027 

Uppdragsbeslut  
Samrådsbeslut  
Granskningsbeslut 
Antagande  

2021-04-13 
2021-09-07 
2022-05-10  

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 utökat förfarande, vilket betyder att planförslaget varit ute på samråd och 
nu ska ställas ut för granskning innan antagandeprövning sker. Samrådet pågick 16 september till 7 
oktober 2021 och berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att 
lämna synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet kungjordes på kommunens digitala anslagstavla, på 
kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), genom annons i kommuntäckande 
dagstidningar 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 ansvarig 
planarkitekt för att ställa frågor och diskutera planen. Fem personer nyttjade den möjligheten. 

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

• Planbestämmelse avseende strandskydd har tydliggjorts.  
 

• Planbestämmelse b2  (Byggnadsverk får ej anordnas) läggs till på plankartan.  
 

• Planbestämmelse avseende nockhöjd har reglerats för del av planområde. 
 

• Nockhöjd för komplementbyggnad har tydliggjorts.  
 

• Text avseende MKN vatten samt dagvattenhantering har reviderats i planbeskrivningen.  
 

• Planbestämmelse avseende dagvattenhantering inom naturmark har lagts till på plankartan.  
 

• Text avseende förorenade områden har reviderats i planbeskrivningen. 
 

• Text avseende kulturmiljö har reviderats. Inaktuellt material har slopats och planhandlingarna 
har uppdaterats utefter aktuell riksintressebeskrivning.   
 

• Text avseende markanvisningsavtal har reviderats i planbeskrivningens genomförandedel. 
 
 
Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar gjorts. 
 
 
Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 12 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 
 
 
Yttrande från Ankomstdatum  
1. Länsstyrelsen 2021-12-21  
2. Lantmäteriet 2021-09-20  
3. Skanova 2021-09-23  
4. Biologiska sällskapet 2021-10-07  
5. E.ON 2021-10-08  
6. Bildningskontoret  2021-10-11  
7. Trafikverket 2021-10-12  
8. Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 2021-10-18  
   

 
Privatpersoner 
9.   ÄLVEHULT 1:69 2021-10-05 
10. ÄLVEHULT 1:87  2021-10-06 
11. ÄLVEHULT 1:35 2021-10-06 
12. ÄLVEHULT 1:61 2021-10-06 

 
 
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 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 
antas. Planen behöver utifrån prövningsgrunden Miljökvalitetsnormer för vatten bearbetas enligt 
Länsstyrelsens synpunkter. Utöver det bör länsstyrelsens synpunkter under Upplysningar beaktas. 
 
Prövning enligt 11 kap 10 § PBL 

- Miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering 
Planbeskrivningens text på sidan 11-12 under dagvattenavsnittets första stycke är inte korrekt 
beskrivet eftersom dessa vattenkvalitetsfrågor har flera ingångar i olika lagstiftningar. Gällande MKN 
vatten och dagvatten (inklusive hantering) är det främst 5 och 9 kap miljöbalken, plan- och bygglagen, 
4 kap och 11 kap samt lagen om allmänna vattentjänster (främst paragraferna 2§ och 6§), som ger 
både definition och vem som måste ta ansvar. Detta ska motsvarande beskrivas i planbeskrivningen. 
Observera att dagvatten inte är enbart en vattenkvantitativ fråga utan även en kvalitativ fråga. (se 
första stycket på sidan 12 under dagvattenavsnittet). 
 
Vatten-flödeslinjer samt planområdets höjdpunkter likväl som lågvattenpunkter måste vara tydliga i 
plankartan (höjdangivelser ska göras i plankartan), så att markens lutning inom planområdet blir rätt i 
förhållande till sin omgivning. Detta för att tomternas dagvatten ska kunna ledas i rätt riktning mot 
angiven kommunal dagvattenanslutning. Det är också viktigt att beskriva markens genomsläpplighet, 
så att inte tomterna ligger enbart på t ex berg. Länsstyrelsen antar att den befintliga dagvattenledning 
som avses i planbeskrivningen är en kommunal dagvattenledning (på sidan 12 samt sidan 15-16) och 
därmed är det tekniska kontoret som är ansvarig utförare för omdragning av denna dagvattenledning i 
planområdets norra del. Det ska också beskrivas var i dagvattensystemet som dagvattnet renas innan 
det går ut i Påskallaviksområdet och därmed slutrecipient Östersjön, där icke-försämringskravet råder. 
Eftersom denna nya bebyggelse (på tidigare oexploaterad mark) kommer att ligga så kustnära är det 
viktigt att beskriva även omgivningens dagvattenhantering så att denna nya föreslagna bebyggelse inte 
ytterligare belastar det befintliga, kommunala dagvattensystemet.  
 
Några ytterligare frågor som behöver besvaras är: 
 
Är planområdet genomsläppligt eller är det mesta berg?  
-Hur regleras andel hårdgjord yta inom varje enskild tomt innan det kommer fram till angiven 
kommunal dagvattenanslutning?  
-Vad innehåller dagvattnet och var kommer det ifrån?  
-Och i vilken form kvalitativt kommer det från planområdet, ut i intilliggande ytvatten? Finns risk för 
grundvattenpåverkan från dagvattnet?  
-Finns översvämningsrisker? 
 
Länsstyrelsen ser helst att en dagvattenutredning görs över detta föreslagna planområde och att det där 
utreds de ovanstående nämnda frågeställningarna. Förtydliga därefter planbeskrivningen och reglera 
motsvarande i plankartan. Exempelvis räcker det med 30% genomsläpplighet per tomt? Eller måste 
det även göras andra dagvattenåtgärder utanför planområdet, innan dagvattnet går ut i 
Påskallaviksområdet där icke-försämringskravet gäller, avseende vattenkvalitet och t ex fosfor?).  
 
Ordet avlopp används under de tekniska avsnitten. Observera att definitionen på avlopp är spillvatten 
och dagvatten tillsammans men att det handlar om två olika verksamhetsområden! Spillvatten kontra 
dagvatten ska ledas och renas på olika sätt, innan det når slutrecipient Påskallaviksområdet och 
Östersjön.  
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Tillägg till MKN vatten-avsnittet på sidan 11 behöver göras. Dagvatten från föreslaget planområde 
rinner ut i kustvattenförekomsten Påskallaviksområdet och slutrecipient Östersjön. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 
 
Upplysningar 
Förorenade områden 
Länsstyrelsen har inga uppgifter om att marken kan vara förorenad. Detta betyder inte att föroreningar 
inte kan finnas inom planområdet. I stadsmiljö är marken ofta utfylld med fyllnadsmassor som kan 
vara förorenad. Föroreningar kan därför inte uteslutas bara för att området inte har varit bebyggt.  
 
I anslutning till planområdet finns ett potentiellt förorenat område i den nationella databasen, EBH-
stödet. Objekt 136591. Lundströms Bil o Bensin med drivmedelshantering. Utdrag av EBH-stödet 
biläggs. 
 
Kommunen behöver ha en plan för hur eventuellt uppkomna föroreningar ska hanteras. Dessa ska 
motiveras och konkretiseras i planhandlingarna. Ställningstaganden ska framgå i planhandlingarna.  
 
Det behöver framgå i planhandlingar vilka föroreningsnivåer som ska gälla på samtliga delar av 
planområdet. Vedertagna nivåer för bostäder är känslig markanvändning, KM enligt naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenade områden.  
 
Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma typ av markanvändning, 
exempelvis ett bostadsområde. Detta för att främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser (vilket uttrycks bland annat i miljömålet God bebyggd miljö och PBL). Riskerna 
med kvarlämnade föroreningar kan vara svårbedömda i ett långtidsperspektiv (användning av marken i 
ett område kan ändras, förutsättningarna för spridning kan förändras och föroreningar kan flyttas vid 
grävarbeten). I praktiken kan det också vara svårt att hantera olika restriktioner för mindre volymer 
eller ytor, vilket medför att risken ökar för felaktig hantering i framtiden. Om föroreningar ändå 
behöver lämnas kvar under byggnader eller liknande så är det viktigt att informationen bevaras på ett 
långsiktigt och tydligt sätt. 
 
Kulturmiljö 
Kommunen har använt inaktuellt material vad gäller riksintresse för kulturmiljö. I den nu gällande 
riksintressebeskrivningen, H62 SMÅLANDS STENKUST, antagen av Riksantikvarieämbetet 2016-
06-17 och 2017-03-07 (återfinns ibland annat Länsstyrelsens karttjänster), finns framför allt två 
följande uttryck för riksintresset som berör detaljplanen: 
 
 
- Påskallavik hamn med hamnmagasin från 1700-talet, bryggor, kajer och kran som 
 visar på betydelse som utskeppningshamn. 
 
- De landsvägar som strålar samman i Påskallavik med en småskalig bebyggelse från 
 1800- och 1900-tal orienterad utmed vägarna och runt kring hamnen, vanligtvis 1½ till 
 2½ våningar höga och målade i ljusa färger eller rödmålade. 
 
Kommunen behöver göra en ny avvägning och bedömning av påverkan på riksintresset utifrån 
gällande riksintressebeskrivning. Noteras bör att det första av de två ovan angivna uttrycken kan 
tyckas bara omfatta själva hamnen men den plats som nu detaljplanelägg har ett tydligt samband med 
denna genom sin roll som upplag inför utskeppning. 
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Övrigt 
Om kommunen avser ingå ett markanvisningsavtal ska avtalets huvudsakliga innehåll och 
konsekvenserna av planen redovisas, PBL 5 kap. 13 §. 
 
Bilaga; Objektsammanfattning, EBH stödet 
 

 
 
 

Kommunens svar: Text avseende MKN vatten samt dagvattenhantering har reviderats i 
planbeskrivningen. Planförslaget möjliggör för rening av dagvatten innan 
vattnet når recipient.  
 
Planbestämmelse avseende dagvattenhantering (dagvatten – mark för 
dagvattenhantering) inom naturmark (NATUR) har lagts till på 
plankartan. Bestämmelsen avser anläggning av öppen dagvattenhantering 
inom naturmarken vilken ägs av Oskarshamns kommun. Då 
dagvattenhanteringen förläggs inom naturmark (på kommunal mark) 
tillgängliggörs anläggningen för drift och underhåll.  
 
Text avseende förorenade områden har uppdaterats i planbeskrivningen 
utefter Länsstyrelsens yttrande.  
 
Text avseende kulturmiljö har reviderats. Inaktuellt material har slopats 
och planhandlingarna har uppdaterats utefter aktuell 
riksintressebeskrivning.   
 
Text avseende markanvisningsavtal har reviderats i planbeskrivningens 
genomförandedel.  
 

 
2. Lantmäteriet 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-09-07) har följande 
noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
FASTIGHETSSTORLEK ISTÄLLET FÖR TOMTSTORLEK 
I planbeskrivningen används begreppet tomtstorlek i stället för fastighetsstorlek vid 
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beskrivningen av planbestämmelsen d1. Vid bestämmelser om fastigheters storlek 
är det enligt PBL endast begreppet fastighet och inte tomt som är möjligt att 
reglera. 
 
Lantmäteriet vill påminna om begreppet fastighet är ett äganderättsligt begrepp medan begreppet tomt 
inte har någon betydelse i äganderättsligt hänseende. Begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som 
inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som 
ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas 
för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och 
ibland kan en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Se gärna en film från Boverket ang. 
begreppen tomt och fastighet 
 
MARKANVISNINGSAVTAL AKTUELLT MEN INNEHÅLLET REDOVISAS INTE 
I planbeskrivningen anges att markanvisningsavtal ska upprättas, men inget ytterligare anges om 
innehållet.  
 
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i 
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller 
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 
och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna. 
 
ENDAST U-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA 
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. uområde ser 
kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att 
lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att 
kommunen lägger ut ett uområde i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver 
normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet under tekniska frågor 
i planbeskrivningen. 
 

Kommunens svar: Tomtstorlek har ändrats till fastighetsstorlek.  
 
Text avseende markanvisningsavtal har reviderats i planbeskrivningens 
genomförandedel.  
 
Text avseende u-område har lagts till i planbeskrivningen.  

  
 
 
3. Skanova 
 
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
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 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 
 

Kommunens svar: Text avseende befintliga teleanläggningar har lagts in i 
planbeskrivningen.  
 
Ledningarnas läge har erhållits via Ledningskollen. Ledningarna ligger 
inom mark planlagd som GATA eller inom u-område.  

  
 
 
4. Biologiska sällskapet 
 
Biologiska sällskapet i Oskarshamn har tagit del av handlingarna i rubricerade ärende och har besökt 
området i september 2021, då vi speciellt uppmärksammade förekomsten av kärlväxter inom området. 
Vegetationen är huvudsakligen torrängspräglad men med expanderande inslag av knylhavre, en art 
som ökat kraftigt under senare tid. Vi har inte påträffat några arter som skulle påkalla särskild hänsyn. 
Med tanke på den biologiska mångfalden är det önskvärt att delområdet markerat ”Natur” får behålla 
sin nuvarande karaktär av torräng, dvs. inte sås in eller klippas förrän möjligen sent på säsongen. I 
naturområdets norra del växer vresros, en invasiv art som bör hållas efter. Särskilt i strandnära 
områden tenderar denna art att sprida sig alltför starkt. 
 

Kommunens svar: Kommunen tackar för yttrandet samt genomförd inventering. Yttrandet 
medför inga revideringar i planhandlingarna.   

  
 
 
5. E.ON 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
har följande synpunkter.  
 
Inom området har E.ON markförlagd låg- och mellanspänningskabel i osäkert läge samt kabelskåp, se 
bifogad karta.  
 
Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 
kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html  
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket eller plank inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 
markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.  
 
För att mellanspänningskabeln inom kvartersmarken ska vara förenlig med detaljplanen yrkar E.ON 
på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den restriktion i 
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i planbestämmelserna. E.ON 
föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig 
för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.  
 
Det är viktigt att anslutningsanmälan görs i god tid, eftersom att om det skulle röra sig om ett högre 
effektuttag kan det finnas behov av att placera en station i eller i närheten av planområdet.  

mailto:telia-natforvaltning@teliacompany.com
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 
befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av genomförandebeskrivningen. 
 

 
 
 

Kommunens svar: Kommunen tackar för yttrandet. Text läggs in i planbeskrivningens 
genomförandedel.  
 
Ledningarnas läge har erhållits via Ledningskollen. Ledningarna inom 
planområdet ligger inom mark planlagd som GATA. 

  
 
 
6. Bildningskontoret 
 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 
har inget att erinra mot förslaget som sådant. I barnchecklistan framgår att barn och ungdomar berörs 
av förslaget till detaljplan. Det framgår vidare att barn och unga har fått uttrycka sin mening genom att 
planhandlingen finns på kommunens hemsida och genom att bildningsnämnden har fått detaljplanen 
på remiss. Bildningsförvaltningen vill här poängtera att Bildningsnämnden inte kan svara för vad barn 
och unga tycker om förslaget. För att kunna säga att barn och ungdomar har fått uttrycka sin mening 
om detaljplanen behöver de bjudas in till att få lämna sina tankar. Detta har bildningsförvaltningen 
hjälpt samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsens kansli med i ett antal ärenden genom så 
kallade ungdomsforum. Om samhällsbyggnadskontoret vill att barn och ungdomar ska få uttrycka sin 
mening så kan bildningsförvaltningen vara behjälplig. 
 
Ett grönområde omvandlas i detaljplanen till ett bostadsområde. Vi kan idag inte avgöra om och hur 
det påverkar barn och unga då vi inte vet om dessa idag använder området till annat. 
 
 

Kommunens svar:  Samhällsbyggnadskontoret tackar för yttrandet. Barnchecklistan har 
reviderats. Att bildningsförvaltningen kan vara behjälplig med så kallade 
ungdomsforum noteras.  
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7. Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för bostäder.  
 
Trafikverkets yttrande utgår i första hand utifrån rollen som väghållare för väg 642, Kustvägen.  
Prickmark bedöms säkerställa att det generella byggnadsförbudet på 12 meter från statlig väg kan 
hållas. Trafikverket noterar att planområdet föreslås få utfartsförbud mot Kustvägen vilket är bra. 
Trafik till planområdet matas via Uddvägen vilken avses breddas.  
 
Breddning av Uddvägens anslutning mot Kustvägen kommer att kräva ett ändrat anslutningstillstånd 
vilket kan sökas via: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-
anslutningtill- allman-vag/  
 
Vid anslutning finns såväl vägbelysning och elskåp som en brunn vars funktioner och möjlighet att 
flytta måste belysas i kommande planskede och i behandlingen av ändrad anslutning. Här behandlas 
även möjligheten att uppnå tillfredsställande siktlinjer från korsningen Ev. flytt av belysning, elskåp 
och brunn finansieras av kommunen i samråd med Trafikverket avdelning Underhåll.  
 
Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 
 

Kommunens svar: Kommunen tackar för erhållet yttrande. Text avseende 
anslutningstillstånd har lagts till i planbeskrivningens genomförandedel.  

  
 
 
8. Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 
 
Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult har inget att erinra angående detaljplan för Älvehult 1:2. 
 

Kommunens svar: Kommunen tackar för erhållet yttrande.  
  

 
 
 
Privatpersoner 
 
9. ÄLVEHULT 1:69 
 
Min morfar byggde vårt hus 1901 och jag är uppvuxen på Uddegatan 14. Till vår fastighet ingår det 
inga parkeringsmöjligheter på tomten, förutom att en bil kan köra upp och parkera uppe vid boden på 
innergården. Vi har alltid parkerat utanför porten (det som vi i folkmun från förr kallar “Lyckan”), där 
det är markerat grönområde på kartan. Så, då parkerar vi mitt emot huset och inte precis utanför huset 
på Uddegatan.  
 
Vi har några funderingar:  
Om vi och besökare till vår fastighet ska parkera på gatan utanför fastigheten i färdriktningen och 
längs med gatan, så kommer det blir trångt. Gatan är inte gjord för att man ska parkera i färdriktningen 
utanför huset, gatan är alldeles för smal, därav att vi parkerar på “Lyckan”. I dagsläget är det väldigt 
mycket trafik i gatan och speciellt sommartid. De senaste åren har turisterna ökat sommartid, det är 
många med husvagnar och husbilar som kör ner och njuter av utsikten. Det är även många som kör ner 
till havet och sitter där och kopplar av. Vissa dagar kan det vara fyra-fem bilar parkerade och då är inte 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutningtill-%20allman-vag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutningtill-%20allman-vag/
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bilarna till Runnöborna inräknade i det. Runnöborna ställer sina bilar längst ner vid den större 
bryggan.  
 
Många båtägare kör ner med sina båtar och vattenskotrar på sina vagnar i gatan, under dagen kan både 
bil och vagn stå parkerade längst ner på gatan. Det kan vissa dagar vara rätt rörigt.  
 
Området som är utmärkt grönområde på kartan, vore bra om en del görs till parkeringsplatser. Om 
området ner mot havet styckades av till en fjärdedel, så skulle det blir några fler parkeringsplatser.  
 
Som området ser ut i dag är det nästan en skamfläck för samhället, så ovårdat det är nere vid 
bryggorna och det s.k. grönområdet som är där. Det är påtalat vid flera tillfällen för Tekniska kontoret. 
Det räcker att ta en promenad från Uddegatan bort mot kyrkan och mot hamnen, där det ser trevligt 
och välskött ut.  
 
Det hade varit trevligt med fler bord att sitta vid, att gräset klipptes lite oftare och att det ser snyggt ut! 
Det är många Påskallaviksbor och turister och som går ner och kör ner i gatan och vill njuta av 
utsikten! 
 

Kommunens svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.  
 
Planförslaget möjliggör för en breddning av Uddegatan, cirka 2 meter.  
 
I och med strandskyddet är det ej möjligt att planlägga för parkering inom 
det området som på plankartan betecknas NATUR. Naturmarken 
planläggs i linje med strandskyddlinjen och kvartersmarken tar vid 
utanför strandskyddat område.   
 
Detaljplanen reglerar ej utformning av naturmarken. 

  
 
 
10. ÄLVEHULT 1:87 
 
Önskar minsta möjliga tomtstorlek. 
• Vi vill ej ha flerbostadshus, räcker med det som redan finns i området runt vårat hus. 
 
Höjden på tomterna 
• Vill ej att det nya området höjs mer än vad det är idag mot våran tomt, då vi kommer att hamna i en 
grop vilket blir extremt oattraktivt för oss. Vår tomt sluttar och vårt hus är lite av ett suterränghus, 
byggt -44. 
 
• L-stöd/Mur i anslutning till våran tomt får ej upprättas. 
 
• Den prickade marken bör breddas. 
 
Havsutsikt & skugga 
• Vi är rädda att våran havsutsikt minskar/försvinner som vi har betalt mycket pengar för. 
 
• Åter oro för höjden av marken och hus höjd 9 meter för att vi inte ska bli av med havsutsikt och sol. 
Hur mycket kommer dom nya tomterna skugga våran tomt? Om marken höjs och det kommer ett 1.5 
planshus bredvid oss. 
 
Grönområde 
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• Bevara, ta hänsyn till grönområdet det är det enda vi har i vårat närområde. 
 
Om ni inte tar hänsyn till våra synpunkter så vill vi ha flera möten med er. 
 
Lisa Hjelm med kollega var hos oss på besök fredag den 1 okt-21 och såg hur våran tomt kommer att 
bli med dom nya nivåerna på det nya området. Där hon meddelade att behöver justeras/tänkas om. 
 
Helst av allt så vill vi att området får förbli så obebyggt som det går. Det räcker med en eller två tomer 
som ligger längs Uddgatan för det är väl där det attraktivt med sjöutsikt. 
 
 

Kommunens svar: Avsikten är att göra planen flexibel. Exploateringsgrad och nockhöjd 
regleras. Nockhöjden begränsas till 9 meter vilket möjliggör för 
byggnation i två våningar.   
 
Nockhöjden har reglerats i planområdets nordöstra del. Nockhöjd för ny 
bebyggelse anges i meter över angivet nollplan. Ny bebyggelse inom 
denna del kan på så sätt inte överstiga befintlig bebyggelse inom fastighet 
Älvehult 1:61 och Älvehult 1:218.  
 
Prickmark breddas i norr, med två meter. Totalt är prickmarken 8 meter 
bred. Plankartan kompletteras med bestämmelse avseende mur och L-
stöd inom prickmark mot fastighet Älvehult 1:87. Planbestämmelse b2 – 
Byggnadsverk får ej anordnas syftar till att begränsa möjligheten för mur, 
L-stöd eller annan anläggning att placeras inom området.  
 
Del av planområdet planläggs för Natur. Användningen används för 
grönområden som inte är anlagda och som inte kräver någon omfattande 
skötsel. Användningen används ofta för att säkerställa att ett område 
bevaras som grönområde. 

  
 
 
11. ÄLVEHULT 1:35 
 
Synpunkter på Uddegatan nya tomter 
”Först och främst tycker vi att det är tråkigt att vi inte får ha kvar lite grönområden i samhället, utan att 
allt ska bebyggas. 
Sedan håller vi med om att detta område borde göras iordning. 
Den här vyn uppifrån Kustvägen är så fin och borde bevaras så gott det går. 
Om man ändå måste göra tomter, borde då inte alla tomter få chans till fin utsikt? Borde det inte bli 
lättare att sälja dessa tomter då? 
Alltså, ni får in 2-3 tomter längre upp på ytan utan problem. Lämnar ni sedan tomt och gör lite 
fint längst ner, så får alla dessa tomter fin utsikt över havet, åtminstone två av dem. Istället för att 
man smäller upp ett stort hus längst ner och alla fastigheter, även redan befintliga över, får skymd 
sikt. 
Längst ner kunde man göra lite fint och sätta någon sittbänk med tak, som nere vid hamnen. Även en 
grillplats borde finnas där. 
Och en hundlatrin. Det är ett populärt område att strosa på där nere och många promenerar här med 
och utan hundar. 
Låt alla i Påskallavik få njuta av vårt vackra samhälle. Det är så tråkigt om alla grönområden ska 
försvinna” 
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Ovan text har vi redan skickat in till er innan, och det var vår första tanke när vi hörde om planeringen 
på nya tomter. 
Nu när vi vet att det kommer bli naturområde längst ner, så känns det bra att det iaf får vara 
grönområde där. (Se ovan) 
Vi vill även tillägga att det vore bra med lite mindre villatomter där uppe, så en del grönområde runt 
om får finnas kvar. 
Vi är emot flerbostadshus. 
Även tycker vi att en ev väg inte ska gå in längst upp, av trafiksäkerhetsskäl. Den borde gå in nedanför 
tomterna isf. Det även så man kanske slipper fylla upp så mycket utan kan ha lite lägre 
tomter. En av de befintliga tomterna kommer komma väldigt lågt och bli avskärmad om det fylls upp 
för mkt. 
En fundering vi har är även hur nära en bensinstation man får göra en nybyggnation? 
Tack för ordet. 
 

Kommunens svar: Avsikten är att göra planen flexibel. Exploateringsgrad och nockhöjd 
regleras. Nockhöjden begränsas till 9 meter vilket möjliggör för 
byggnation i två våningar.  
 
Del av planområdet, mot öst, planläggs som Natur. Användningen 
används för grönområden som inte är anlagda och som inte kräver någon 
omfattande skötsel. Användningen används ofta för att säkerställa att ett 
område bevaras som grönområde. Inom området möjliggörs för 
dagvattenhantering.  
 
Planområdet ligger i närhet av en befintlig bensinstation, ett 
skyddsavstånd på 25 meter säkerställs genom prickmark. Vilket innebär 
att marken inom detta område ej får förses med byggnad. MSB 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en 
handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer 
vilken påvisar att ett skyddsavstånd bör vidtas på 25 meter från 
lossningsplats för tankfordon till plats där människor vanligen vistas, t.ex. 
bostad, kontor, stationsbyggnad (A-byggnad), gatukök, butik, servering 
eller andra objekt med stor brandbelastning eller lokal där öppen eld 
förekommer. Som riktvärde uppges 25 meter för avstånd mellan olika 
objekt och utrustning vid hantering av brandfarliga vätskor klass 1 på en 
bensinstation. Särskilda omständigheter kan motivera avvikelser från 
riktvärdena. Avståndet får minskas om betryggande säkerhet kan uppnås 
på annat sätt.   
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12. ÄLVEHULT 1:61 
 

 
 

Kommunens svar: Gällande detaljplan (DA39) medger ej körväg, området är planlagt för 
Allmän plats (park eller plantering). Det är ej tillåtet att nyttja denna yta 
för privat väg.  
 
Kommunen har ej för avsikt att sälja eller planlägga för privat nyttjande 
av tillfart/körväg. Någon åtgärd vidtas därav ej i detaljplanen. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter samrådet: 
 

- ÄLVEHULT 1:69 
- ÄLVEHULT 1:87  
- ÄLVEHULT 1:35 
- ÄLVEHULT 1:61 

 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Lisa Hjelm 
Planchef   Planarkitekt 
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