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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret februari 2021 
 
Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4,  
Vasakajen, Figeholm 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret januari 2021 
Dnr SBN 2020/000248 
 
Uppdragsbeslut  2020-09-08 
Samrådsbeslut  2020-11-03 
Granskningsbeslut  2021-05-24 
Granskningsbeslut 2 2021-11-09 
Granskningsbeslut 3 2022-01-25 
Antagande  2022-04-12 
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 18 november – 18 
december 2020 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, i Stadshusets entré samt på Coop 
Figeholms anslagstavla. 
 
Under samrådstiden kunde sakägare och intresserade boka ett personligt möte med ansvarig 
planarkitekt 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. 
 
 

- Planbestämmelse n1 - Marken får ej hårdgöras. Vegetation ska finna har lagts till på 
plankartan.  

- Planbestämmelse b1 - Grundläggning ska endast utföras i genomsläppligt material har 
lagts till på plankartan. 

- Planbestämmelse avseende att startbesked inte får ges för nybyggnation förrän sanering 
av förorenad mark har kommit till stånd har lagts till på plankartan.   

- Område för ställplatser har flyttats 3 meter mot öst.  
- Textrevideringar har gjorts i planbeskrivningen.  

 
 

 
Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 13 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 
 
 
Yttrande från  Ankomstdatum  
1. Länsstyrelsen  2020-01-28  
2. Lantmäteriet  2020-11-23  
3. Attraktiva Oskarshamn 
4. Räddningstjänsten  
5. Oskarshamn Energi 
6. Skanova 
7. E.ON 
8. Bryggföreningen Löjviken 1 
9. Bildningsnämnden 
10. Kommunstyrelsen  
 

 2020-12-16 
2020-11-24 
2020-12-08 
2020-12-11 
2020-12-14 
2020-12-14 
2020-12-14 
2020-12-15 
 

 

Privatpersoner 
11. BRIGGEN 3    
12. TAPPERHETEN 9 
13. Ägare av båtplatser i Löjviken 1 bryggförening 
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På följande sidor redovisa de inkomna synpunkterna följt av kommunens svar på hur synpunkterna 
beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
 
1. Länsstyrelsen 
 
Länsstyrelsens synpunkter gällande strandskydd, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och 
säkerhet måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 11 kap. PBL och därmed inte 
riskera att överprövas. Länsstyrelsen har även upplysningar och rådgivande syn-punkter som kan 
påverka genomförandet av planen.  
 
Vid planläggning för husbilsuppställning behöver kommunen beakta och beskriva vilken om-
givningspåverkan en uppställningsplats för husbilar med ”sammanhängande ändamål” kan medföra. 
De sammanhängande ändamålen, som nämns på sidan 11 i planbeskrivningen, behöver därför 
beskrivas tydligare. 
 
Kontroll enligt 11 kap. PBL  
• Strandskydd  
• Miljökvalitetsnormer för vatten  
• Hälsa och säkerhet  
Strandskydd  
Planområdet omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Strandskyddet är upphävt i gällande 
plan från 1981, men återinträder och upphävs på nytt av kommunen i denna plan. Kommunen avser att 
upphäva strandskyddet med stöd av MB 7 kap 18 c § p 1 och 3: att området redan har tagits i anspråk 
på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att en anläggning 
med denna funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Länsstyrelsen bedömer att uppställningsplats för husbilar inte är lämpligt inom detta strandskyddade 
område. Området kan inte anses vara lagligt ianspråktaget som husbilsuppställningsplats i och med 
Mark- och miljödomstolens beslut: TR P 3827-19 DOM 2019-12-06. En uppställningsplats för 
husbilar är heller inte en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Behovet kan 
tillgodoses utanför området.  
 
Avseende småbåtshamnen bedömer länsstyrelsen att området kan anses vara ianspråktaget samt att 
denna för sin funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering  
Kommunen behöver säkerställa att nödvändig dagvattenhantering sker. Både gräs- och grusområden 
behöver vara kvar inom planområdet för att lokalt kunna bromsa det dagvatten som kommer till 
området, innan det går ut i slutrecipient Östersjön. Kommunen behöver därför reglera andel hårdgjord 
yta i plankartan samt eventuellt lägga in ytterligare bestämmelser för att skydda dessa ytor.  
 
I dagsläget finns en enskild vattenledning. Vid eventuella nybyggnationer kan det även bli aktuellt 
med avloppsanläggningar och då kommer dessa att tas omhand i enskild regi. Kommunen behöver 
beskriva hur detta kommer att lösas.  
 
Om det ska grävas och byggas inom planområdet kommer även eventuella föroreningar att belasta 
dag- och kustvattnet. Detta samband måste utredas och redovisas. 
 
Hälsa och Säkerhet  
Förorenad mark  
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Figeholms hamn, fastigheterna Figeholm 3:3, Figeholm 3:36 och Figeholm 3:4, är ett registrerat objekt 
i den nationella databasen över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet. Detta bör framgå i 
planbeskrivningen. En objektssammanfattning från EBH-stödet skickas med som bilaga.  
 
Småbåtshamnar och uppställningsplatser har visat sig vare ett större problem gällande föroreningar än 
man tidigare har vetat. Detta är viktigt att ha i åtanke i detaljplaneskedet. Information finns i Statens 
geotekniska instituts publikation ”Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Inventering, 
undersökning, riskbedömning och åtgärd” (https://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-
publikation/sgi-p42.pdf) och rapport från Länsstyrelsen Västra Götaland: ”Tillsynsstöd för hantering 
av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar” 
(http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Fri-tidsbatar/tillsynsstod-rapport-2019-30.pdf).  
 
Kommunen anger att vid en eventuell byggnation med koppling till småbåtshamnsverksamheten bör 
en markundersökning göras och föroreningar avhjälpas ner till MKM. Men kommunen behöver även 
ha en konkret plan för vad som gäller vid schaktarbeten generellt inom planområdet kopplat till den 
potentiella föroreningssituationen. Det bör även framgå om kommunen bedömer att det finns några 
risker med föreslagen markanvändning kopplat till de föroreningar som kan finnas inom området. 
Kommunen behöver tydligt motivera sina ställningstaganden i bedömningen och konkretisera vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa markens lämplighet för planens ändamål.  
 
Kommunen behöver lägga in en bestämmelse i plankartan om att startbesked inte får ges förrän 
markens lämplighet har säkerställts genom att markförorening har avhjälpts. 
 
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/Rådgivande synpunkter 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen bedömer inte att riksintresset 
påverkas negativt av planen. 
 
Klimatanpassning 
Hela planområdet omfattas av översvämningsrisk på grund av stigande havsnivåer, men eftersom 
området planläggs för tillfällig vistelse krävs inga ytterligare åtgärder. ”Fysisk planering i Kalmar län 
med hänsyn till ett förändrat klimat - Rekommendationer för strandnära byggnationer” gäller inte 
längre och har ersatts av Boverkets tillsynsvägledning. 
 
Naturvärden 
Om det finns några särskilt skyddsvärda träd inom planområdet som ska avverkas eller riskerar att 
skadas av åtgärderna (inklusive rötter) krävs anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
 
Kulturvärden  
Planen saknar en beskrivning av vilka kulturvärden som finns. Kulturvärden utgör liksom naturvärden 
ett allmänt intresse enligt PBL och ska därför hanteras inom i en detaljplan. För att avgöra om planens 
genomförande inte påverkar eller skadar kulturvärdena måste de först identifieras och redovisas. 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med en sådan beskrivning.  
 
Markansvisningsavtal  
Om kommunen avser teckna ett markanvisningsavtal ska kommunen redovisa avtalens huvudsakliga 
innehåll samt konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
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sådana avtal. Se handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 
och 22 a §§ PBL”.  
 
Fastighetsindelning  
Planområdet sammanfaller med en äldre fastighetsindelning, vilket kan påverka planens ge-
nomförande. Se vidare information i Lantmäteriets yttrande. 
 
 
Kommunens svar: Skälen för att upphäva strandskyddet inom planområdet har reviderats och 

tydliggjorts. Omgivningspåverkan har beskrivits ytterligare. Att området 
redan är ianspråktaget har förtydligats.  
 
Dagvattenhanteringen inom planområdet har utretts vidare. 
Planbestämmelser har lagts till på plankarta i syfte att 
gräs- och grusområden bevaras inom planområdet för att lokalt kunna 
bromsa det dagvatten som kommer till området, innan det går ut i 
slutrecipient Östersjön.  
 
Text har lagts till i planbeskrivningen angående eventuella framtida 
avloppsanläggningar. Vasakajen är belägen utanför verksamhetsområdet 
för kommunalt VA. I närhet av planområdet finns befintliga ledningsnät för 
vatten och avlopp. Vid eventuell nybyggnation kan det bli aktuellt med 
avloppsanläggningar vilka bör ansluta till det kommunala avloppsnätet.  
 
Text har lagts till i planbeskrivningen gällande att vid upptäckt av 
förorening i samband med schaktning av planområdet måste tillsyns-
myndigheten, kommunen, omedelbart underrättas. En anmälan måste 
inkomma till tillsynsmyndigheten. 
 
Text angående förorenad mark har reviderats och förtydligats i 
planbeskrivningen. En planbestämmelse avseende att startbesked inte får 
ges för nybyggnation förrän sanering av förorenad mark har kommit till 
stånd har lagts till på plankartan, gäller inom hela planområdet.  
 
Kommunen gör bedömningen att det inte finns några särskilt skyddsvärda 
träd inom planområdet. 
 
Text har lagts till i planbeskrivningen avseende kulturvärden. Främst med 
koppling till Figeholm som tätort. På platsen, inom planområdet, bedöms 
inga värdefulla kulturvärden finnas vilka påverkas av planförslaget.  
 
Inget markanvisningsavtal avses upprättas. 
 

 
2. Lantmäteriet 
 
GRUNDKARTA 
Skala saknas i grundkartan. 
 
PLANOMRÅDE  
Planområdet sammanfaller med en äldre fastighetsindelning. Planområdet kommer således inte 
sammanfalla med strandlinjen varför det kan föranleda oönskade effekter. I och med att planområdet 
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går en bit ifrån strandlinjen kommer marken planläggas för småbåtshamn och hamn. 
Fastighetsbildningen kan försvåras då ändamålen skiljer sig från varandra.  
 
Pir och liknande kanske också ska ingå i planområdet om det har en koppling med 
småbåtshamnsområdet på land. 
 
SKA MARKANVISNINGSAVTAL TECKNAS? 
I planbeskrivningen framgår inte om något markanvisningsavtal ska tecknas. Om avsikten är att sådant 
avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, 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. 
 
Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, 
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar 
planhandlingarna ang. markanvisningsavtalet. 
 
Om markanvisningsavtal ej ska upprättas ska det framgå av planbeskrivningen. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Planläggningen möjliggör en fastighetsbildning exempelvis avstyckning vilket bör framgå av 
planbeskrivningen. 
 
 
Kommunens svar: Skala har lagts till på plankartan. 

 
Planområdet har utökats och inkluderar pir.  
 
Inget markanvisningsavtal avses upprättas. Text har lagts till i 
planbeskrivningens genomförandedel.  
 
Text gällande fastighetsbildning har lagts till i planbeskrivningen under 
genomförande.  

  
 
 
3. Attraktiva Oskarshamn 
 
För att nå målet om 30 000 invånare år 2030 krävs att Oskarshamn upplevs som en attraktiv 
kommun Att satsa på turism och besöksnäring kan bidra till ett breddat näringsliv och fler 
småföretagare. En ökad turismkan även bidra med att attrahera inflyttare och en ökad besöksnäring 
kan även innebära goda möjligheter till en hållbar utveckling på landsbygden. 
 
Kommunens svar:  
 

Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen 
revidering i planhandlingarna.  

  
 
4. Räddningstjänsten  
 
Räddningstjänsten har tagit del av remisshandlingar och gjort en bedömning av brandskyddet, 
samhälls- och individrisk samt tillgängligheten för utryckningsfordon. Räddningstjänsten har följande 
synpunkter att erinra; 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
DETALJPLAN FÖR DEL AV FIGEHOLM 3:2 SAMT 3:4, VASAKAJEN, FIGEHOLM 
 
 

 
7 (22) 

 

 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppställningsplats för upp till 12 husbilar. 
För uppställningsplatser för husbilar och andra campingplatser är det viktigt att man underlättar för 
campinggästen så att säkra avstånd kan erhållas mellan campingfordon (husbil + ev. tält). 
Rekommendationerna från MSB är att avståndet minst bör vara 4 meter mellan campingfordon. 
Utmärkning av uppställningsplatser samt information till campinggästen är därför viktig. 
 
I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra. 
 
Kommunens svar:  
 

Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet erfordrar ingen 
ändring på plankartan, avstånd mellan uppställningsplatser och information 
till campinggäster hanteras i ett senare skede.  
 
Text har lagts till i planbeskrivningen för att uppmärksamma om 
Rekommendationerna från MSB. 

 
 
 
5. Oskarshamn Energi 
 
Vi har inget att erinra emot förslaget.  
 
 
 
6. Skanova 
 
Skanova har inget att erinra. 
 
 
 
7. E.ON 
 
Inom planområdet har E.ON markförlagda lågspänningskablar, se bifogad karta. Vilket bör 
framgå i planbeskrivningen under rubriken ”Teknisk försörjning”. 
 
Innan markarbete påbörjas så måste kablars exakta läge säkerställas. Kabelvisning i fält 
beställs kostnadsfritt 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 sopsortering, latrintankar 
eller liknande inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på 
närmare avstånd än 3 meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför kablar, så att reparation och underhåll 
försvåras. Kablar får ej byggas över eller byggas in. 
 
Frågor som behövs redas ut är om det ska vara elanslutning vid uppställningsplatserna? 
E.ON kan behöva förstärka nätet om det blir ett utökat effektuttag. 
 
För samråd och ytterligare information om våra anläggningar, vänligen kontakta Alf 
Samuelsson, tfn 0730- 87 44 96, mail alf.samuelsson@eon.se 
 
Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i samband 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
mailto:alf.samuelsson@eon.se
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med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i kommande 
genomförandebeskrivningen. 
 
Kommunens svar: Text har lagts till i planbeskrivningen angående befintlig ledning, dels 

under rubriken ”Teknisk försörjning” och dels i genomförandedelen under 
rubriken ”Tekniska frågor”.  

  
 
 
8. Bryggföreningen Löjviken 1 
 
Bryggföreningen Löjviken 1 i Figeholm har delgivits information från Samhällsbyggnadsnämnden via 
Samhällsbyggnadskontoret som ger föreningen möjlighet till att påverka planen genom att lämna 
synpunkter på förslaget. I förslaget anges att “Planens syfte är att möjliggöra för 
husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen genom att förutom småbåtshamn även 
tillåta uppställning av husbilar.” 
 
Efter samråd inom Bryggföreningen Löjviken 1 och dess medlemmar, framkommer både kritik och 
uttrycks oro mot förslaget eftersom det begränsar tillgängligheten för både våra medlemmar och 
allmänheten på Vasakajen. Detta inkluderar båtägare inom både vår förening men även för andra 
båtägare med plats i Löjviken eller på Vasakajen. Området är populärt och har dagligen många 
besökare både från orten men också tillresta, med intresse för havet i olika former så som fiske, 
kajaking eller just för att komma ut på havet eller bara njuta av utsikten. De flesta i denna kategori är 
bilburna och anländer med eller utan båttrailer som kräver yta i småbåtshamnen för att kunna nyttja 
Vasakajen som en småbåtshamn. 
 
I Löjviken och området kring Vasakajen finns 100–150 båtplatser, under högsäsong finns det oro att 
det kommer uppstå parkeringsbrist för småbåtsägare med den föreslagna ändringen av detaljplanen. 
 
Figeholms Båtklubb som just nu innehar ett arrendeavtal har i olika sammanhang och skrivelser 
uttryckt att Vasakajen är i första hand till för dess medlemmar. De har även uttryckt att när (vilket inte 
är beslutat, och dessutom i så fall följs av en bygglovsansökan) detaljplanen går igenom, så kommer 
det inte att finnas några parkeringsplatser tillgängliga på den norra sidan av kajen utan den delen 
kommer att vara avsedd för endast husbilar. 
 
De har också informerat att vi som förening ska betala för att få tillgång till parkeringsplatser på kajen. 
Detta kan även ifrågasättas om det är lagligt. En annan viktig aspekt i frågan är att planen visar på en 
kraftig minskning av parkeringsplatser och i samma andetag begär arrendatorn att vi ska betala för 
något som inte ens kommer att finnas tillgång till i tillräcklig utsträckning om detaljplan och bygglov 
skulle beviljas. Kommer förslaget innebära att alla som parkerar på Vasakajen i framtiden åläggs att 
betala för parkering och sjösättningsramp? Eller är det endast vår bryggförening som ska stå för hela 
den kostnaden? Hur ska kontroller genomföras att avgift är erlagd? Det är alltså oklart varför man ska 
betala för en parkering som kan vara full och bilen får ställas någon annanstans. Bilar måste ju ha 
parkeringstillstånd synligt och parkeringsvakter från FBK som kontrollerar detta om så blir fallet. 
 
Sammanfattning av Bryggföreningen Löjvikens 1 synpunkter 
Synpunkterna från Bryggföreningen Löjviken 1 är inte ett ställningstagande för eller emot ställplatser. 
Men vi ser ett betydande problem med den föreslagna planen som med förändrad inriktning och 
användningsområde klart begränsar tillgängligheten för våra medlemmar när det gäller parkering och 
sjösättning. 

1. Planförslaget påverkar till det sämre för vår bryggförenings medlemmar och den stora 
allmänheten som nyttjar Vasakajen dagligen: båtplatsägare, tillresta båtägare, sportfiskare, 
paddlare och övrig allmänhet som vill nyttja Vasakajen. 
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2. Förslaget till detaljplaneändringen frångår gällande användningsområde (th område, 

småbåtshamn) med den nuvarande detaljplanen och ändrar de förutsättningar som finns för 
våra medlemmar. 

 
3. Ytan som visar småbåtsverksamhet ser på planen ut att ge stort utrymme för småbåtshamn 

men i realiteten är parkering endast möjlig på del av V1 (grå) området. Övrig gråmarkerad V1 
är utritad i körbanan, längs med kajkanten där sjösättning med kranbil behöver utrymme samt 
själva hamnplanen som nyttjas som vändplan efter sjösättning etc. Dessutom krävs fri väg för 
Sjöräddning och andra räddningsfordon. Alltså är den största delen som visas som V1 (grå) 
inte möjlig att nyttja. Den faktiska tillgängliga ytan för parkering av bilar och båttrailers ca 
55–60 meter, möjliggör parkering för uppskattningsvis 18 bilar exklusive båttrailers. 

 
4. Planen saknar både handikapp parkering, parkering för Sjöräddning och avlastningszoner 

 
5. Planen ger inte tillräckligt utrymme för de aktiviteter som hör till en småbåtshamnverksamhet. 

 
6. De få parkeringsplatser som planen anger ligger enligt föreslagen plan placerade längst bort 

från båtbryggorna. 
 

 
Kommunens svar: Bryggföreningen Löjviken 1 har ett arrende för båtplatsändamål utanför 

Vasakajen. I arrendet regleras inte parkeringsplatser. Figeholms båtklubb 
har arrende för Vasakajen. 
 
Inom gällande detaljplan, utanför planförslagets planområde, finns 
möjlighet att iordningställa parkering intill Löjvikens brygga. Vilket kan 
regleras i ett nytt arrendeavtal.  
 
Det är en begränsad del inom planområdet som möjliggör för ställplatser.  
Den parkeringsytan som försvinner i och med uppförandet av ställplatser 
kan möjliggöras i andra delar, en bit ifrån planområdet. Avlastning kan 
dock fortfarande ske inom planområdet och därefter kan parkering ske på 
annan plats. 

  
 
9. Bildningsnämnden 
 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 
ser positivt på en detaljplaneändring och har inget att erinra gällande förslaget.  
 
 
10. Kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra. 
 
 
Privatpersoner  
 
11. Briggen 3  
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Vårt bostadshus ligger endast 15 m från den förslagna husbilsställplatsen. Detta innebär flera 
oangelägenheter som vi vet sedan tidigare år då ställplatsen/campingen har varit I drift 
tillfålligtvis men efter domslut tvingats avvecklats. En ny detaljplankommer inte att föråndra 
dessa problem. 
 
Ökade trafikhändelser med husblarblir väldigt störande eftersom vårt hus liggerca 4m från vägen 
och många husbilar anländer efter kl 22 för många kommer med nattfärjan från Gotland och 
många har satt I system att komma sent för att slippa att betala. 
 
Toalettbyggnaden ligger ca 10 m från vårt sovrumsfönster och det är väldigt störande med allt 
slammer I dörrarna.På tidiga mornar stannar ofta husbilarna utanför vårt hus ibland med motorn 
på för att tömma sina latrinkasetter I wc stolarna. 
 
När ställplatsen har bedrivits har den offtast bedrivits somcampingplats ,vi har skickat in flera 
bilder till er som visar detta 
 
Vi vet också att när det var fullt på husbilsparkeringen så parkerar husbilarna på 
personbilsparkeringen  utan att någon säger till dem.Båtklubben tog även betalt av dem som stog 
felparkerade vilket vi också skickade in bildbevis på till er.Sedan är Båtklubbens medlemmar  
också snabba med att tala om att många husbilar klassas som personbilar. 
När de höga husbilarna står på personbilsparkeringen tar de mycket av våran sjöutsikt och sedan 
är det mycket irriterande när ägarna sätter sig I sina solstolar och glor rakt in på oss. 
De som har skött tillsynen har kommit ett par gånger om dagen sällan efter kl 20 .Har någon stått 
felparkerad ,hängt tvätt I uppspända tvättlinor mellan träd ,haftutställda blomkrukor mm.Ingen 
säger någonsin till att det är fel. 
 
När ställplatsen bedrevs föreslog vi att kommun kunde sätta upp en bom eller konor för att stoppa 
husbilarna att köra ut på kajen efter kl 22.Ingela Ottosson svarade att det fanns inga pengar ens till 
att köpa konor och inte heller till att göra en ny detaljplan.Nu undrar man ju naturligtvis variftån 
pengarna har kommit.Det luktar  bara massa presige om det här. 
 
Som kommuninvånare I allmänhet och som boende I synnerhet I vårt fall har igenhänsyn tagits till 
de störningsmoment som vi upplever som närmsta granne till Vasakajen och därmed också de 
som bäst kan bedömma till viken grad störningarna uppstår med en husbilsställplats. 
 
 
Kommunens svar:  Planbestämmelse n1 - Marken får ej hårdgöras. Vegetation ska finna har 

lagts till på plankartan. Planbestämmelse syftar dels till att minska 
omgivningspåverkan genom att ställplatserna avskiljs från befintlig 
bebyggelse. Område för ställplats har flyttats åt öster.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för 
området av Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan kommer regleras i 
arrendeavtalet med Båtklubben. 
 
Området är idag planlagt för hamn där verksamhet bedrivs. Kommunen 
anser att området är ianspråktaget då aktivitet bedrivs på platsen idag.  
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12. TAPPERHETEN 9  
 
I detta dokument finns beskrivet redan kända problem och problem som förutspås med det förslag 
till ny detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen, Figeholm. Synpunkterna inkluderar 
både bilder och synpunkter direkt kopplade till skrivningar i planbeskrivningen. 
 

 
 
 
Bilden ovan visar fördelningen av parkeringsplatser respektive ställplatser på den användbara yta 
av Vasakajen för detta ändamål. Det visar med tydlighet hur fokus på verksamheten ändras från 
småbåthamnsverksamhet till husbilscamping. 
 

 
 
 
 
Enligt planbeskrivningen ovan, uppgår Vasakajens yta till 4800 kvadratmeter. Av dessa 
försvinner grönyta och slänter samt kajyta, vändplan etc. som ej kan nyttjas för parkering. 
Användbar yta av den markerade O1 ställplats och V1 småbåtshamn är uppskattningsvis 1025 
kvadratmeter. Bilden ovan speglar hur förslaget till detaljplan i verkligheten fördelar tillgänglig 
yta. Det framgår tydligt att prioriteringen inte är småbåtsverksamhet som är den stora massan, 
istället prioriteras ett fåtal som ianspråktar den största möjliga användbara ytan. I planförslaget 
saknas en behovsanalys för småbåtshamnsverksamhet inkluderat parkeringsytor. Inom området är 
100-150 båtägare aktiva med eller utan båtplats. De som saknar båtplats kommer tillresta med båt 
på släp som inte ges något utrymme i den föreslagna planen.  
 
Föreslagen detaljplan med planbestämmelser visar att husbilsuppställningsplats inte utgör en 
begränsad del utan utgör huvudparten av den användbara ytan på hamnsområden. Ytor för 
småbåtshamn är starkt begränsade av flera skäl:  
 
V1 (grå) området för parkering är endast tillgängligt på södra delen av kajytan, ca 15-18 bilar 
(behov för 100-150)  
 
O1, V1 (orange) området som är inritat i rutan för uppställning av husbil samt småbåtshamn 
kommer inte att avses som parkering för småbåtshamnsverksamhet. Detta har tydligt uttryckts 
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från arrendatorn samt också genom att det i detaljplanens bestämmelser och riktlinjer anges att” 
O1 – uppställningsplats husbil omfattar en yta om cirka 800 kvadratmeter och kan ge plats till upp 
till 12 husbilsplatser”. Detta visar att hela den ytan redan är ianspråktagen av husbilsställplats.  
 
Det märkliga med planen är att det under den inaktiva båtsäsongen, vinter, finns mer tillgänglig 
yta för småbåtshamnsverksamhet genom att arrendatorn använder hela Vasakajen till 
båtuppställningsplats.  
 
Under sommarhalvåret som utgörs av den aktiva båtsäsongen finns minimal tillgänglig yta för 
småbåtshamnsverksamhet (gult). Anmärkningsvärt i ett skärgårdssamhället. Se bilder nedan. 
 

 
 
Tillgänglig yta för parkering och småbåtshamnverksamhet (gult) under det aktiva sommarhalvåret. 
Husbilsställplats i (rött). Inringade (grön) är delar av de båtplatsägare som har behov av parkering. 
Utanför bild finns ytterligare bryggor samt många tillresta båtturister, fiskare och kanotister utan fast 
plats i Löjviken som har behov av hamnområdet. Totalt 100-150 berörda båtägare som ska dela på den 
lilla gula ytan. Övrig yta är ej möjlig att nyttja utan utgörs av trafikstråk, vändplan samt gästhamn. 
Sjöräddning och blåljusenheter tillkommer. 
 

 
 
Tillgänglig yta för småbåtshamnverksamhet (gult) under det passiva vinterhalvåret. Småbåtshamnsområdet 
nyttjas av arrendatorn då fullt ut som uppställningsplats för sina medlemmars båtar.  
 
Förslaget till ny detaljplan frångår helt det ursprungliga syftet med den gällande detaljplanen och 
fokus ligger istället på husbilsställplats och beskrivningen att möjliggöra för husbilsuppställningsplats 
på en begränsad del stämmer ej med verkligheten. En gammal sjöfararort som Figeholm bör i första 
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hand gynna den verksamhet som rör ett aktivt sjöliv vilket ingår i Oskarshamns kommuns strategi för 
vår skärgård. 
 

 
 
Bilderna är tagna under en typisk sommardag och visar hur båtägare nyttjar Vasakajen under 
båtsäsongen. Ytan (nordost) på denna bild är i den föreslagna planen markerad som ställplats. 
Arrendatorn har också uttalat att på denna sida av kajen kommer parkering inte bli tillåten 
överhuvudtaget samt att Vasakajen är till för i första hand FBKs medlemmar.  
 
Hur tänker Oskarshamns kommun att lösa denna parkeringsfråga? Under tidigare år när 
ställplatser varit på försök, har parkering skett på grönytor och parkmark. Så när man pratar om 
ordning kan konstateras att detta istället leder till det motsatta. 
 

 
 
De få parkeringsplatser (söder) och uppställningsplatser för trailers som kommer att finnas tillgängliga 
enligt föreslagen detaljplan. Dessa platser ligger placerade längst bort från bryggorna där majoriteten 
har sina båtplatser och även i och urlastning sker. 
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Även husbilar parkerar på parkeringsplatser när det inte finns tillgängliga ställplatser lediga.  
 
Det bygglov som överklagades och som upphörde vid två tillfällen enligt Länsstyrelsens beslut 
och Mark och miljödomsstolens domar motiverades med att detaljplanen var th område som inte 
tillåter annan verksamhet. Det saknas en analys som visar hur man kommit fram till vilket behov 
som föreligger för den verksamhet som nu pågår, och som följer detaljplanen. Behovet för 
småbåtshamnsverksamhet har inte minskat, snarare det motsatta. Den anledningen kan inte 
rättfärdiga att minska tillgängliga ytor för just den verksamheten och ersätta med en ny 
verksamhet som inte har behov av vare sig närhet till en kaj eller till vatten.  
 
Att stärka besöksnäringen i Figeholm kan inte motiveras med att lägga pengar på en ny detaljplan. 
Besöksnäringen som är kopplad till båtlivet kommer inte att stärkas när möjligheterna till att 
nyttja hamnområdet tas bort till största delen. Det framgår ej hur husbilar ska stärka 
besöksnäringen. Det har sagts i vissa sammanhang att butiken på orten kan gynnas av 
husbilsturismen. Det är en sanning med modifikation då husbilsägare ofta ”har med sig vad de 
behöver”. Trots att de är som uttrycks i Oskarshamns kommuns egna handlingar sk WHOPs, 
Wealthy Healthy Old People så är det troligt att inköp sker där prisläget är ett annat än i de små 
lokala butikerna och där man enkelt kan stanna till med sin husbil. 
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Några exempel på hur ställplatsen på Vasakajen har fungerat som camping under tidigare 
försöksår.Ingen nöjer sig med att endast nyttja platsen som just ställplats. När det är fullt ställer man 
sig där det är möjligt. Det är svårt att se kopplingen till småbåtsverksamhet. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Strandskydd  
“Marken inom planområdet är sedan tidigare ianspråktagen som hamnområde i nu gällande 
detaljplan. I samband med framtagandet av denna detaljplan återinträder strandskyddet enligt 
Miljöbalken 7 kap 18 g §. Detta kommer dock att upphävas i och med antagandet av den nya 
detaljplanen med hänvisning till särskilda skäl 7 kap 18 § Miljöbalken.”  
 
Synpunkt:  
Vilka särskilda skäl?  
Alternativa platser finns som även förordats av Oskarshamns kommun. Genom att använda någon 
av dessa föreligger inget behov av att genomföra en ny detaljplan som medför både försämring för 
nyttjare och även en stor kostnad.  
 
Behovsbedömning av miljöpåverkan  
 
”En behovsbedömning har upprättats i samband med val av planförfarande. Denna visar att 
någon betydande miljöpåverkan inte kan antas medfölja planens genomförande. Någon  
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.  
Se behovsbedömningen för ställningstagande  
och motivering.”  
 
Synpunkt:  
Se separata kommentarer kring undersökning om eventuellt betydande miljöpåverkan.  
 
Tidigare års försök med husbilsställplats har visat att det finns tydlig påverkan på miljön i form av 
trafikhändelser, störande verksamhet i direkt anslutning till bostadområde. Tömning av latriner 
har skett på suspekta sätt.  
Buller  
”Detaljplanens genomförande, med möjlighet till husbilsuppställningsplats, upp till 12 platser, 
bedöms inte föranleda högre bullernivåer än med dagens verksamhet som småbåtshamn och dess 
tillhörande aktiviteter.” 
  
Synpunkt: Denna bedömning är inte korrekt.  
 
”Planområdet ligger cirka 1,8 meter över havet. Vid högre vattenstånd i havet löper området risk 
att påverkas. Då inga samhällsviktiga funktioner eller bostäder omfattas av planen sker inga 
åtgärder inom planområdet. ”  
 
Synpunkt:  
Felaktigt. Bostäder ligger i direkt anslutning till planen.  
 
STRANDSKYDD  
Detaljplanens bestämmelser och riktlinjer 
 
“Marken inom planområdet är sedan tidigare ianspråktagen som hamnområde i nu gällande 
detaljplan. I samband med framtagandet av denna detaljplan återinträder strandskyddet enligt 
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Miljöbalken 7 kap 18 g §. Detta kommer dock att upphävas i och med antagandet av den nya 
detaljplanen med hänvisning till särskilda skäl 7 kap 18 § Miljöbalken:  
- Området som dispensen avser har tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddes 
syften.  
samt  
- Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området.”  
 
Synpunkt:  
Detta är korrekt med avseende på småbåtshamnsverksamhet vilket redan täcks av nuvarande th 
detaljplan.  
Dock har inte en husbilsställplats en funktion som måste ligga vid vatten och behovet kan 
dessutom tillgodoses utanför området på andra av Oskarshamns kommuns redan rekommenderade 
ytor exempelvis Bredvikens camping och Hägnads fritidsområde.  
 
SOCIALA FRÅGOR  
Tillgänglighet  
“Ett program för personer med funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige 2015-03-09.  
Programmet är en kommunal handlingsplan  
baserad på FN:s standardregler för delaktighet  
och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med programmet är 
att ange riktlinjer för kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar i deras planering av 
verksamheten. Detta för att förbättra tillgängligheten för alla människor i Oskarshamns kommun.”  
 
Synpunkt:  
Vasakajen i Figeholm är ett mycket populärt område som dagligen besöks av människor från 
orten och tillresta. Äldre och personer med funktionsnedsättning får genom föreslagen plan 
begränsad tillgänglighet till området, både de som kommer med bil för att njuta av utblicken mot 
skärgården och de som använder området som en social yta.  
 
GENOMFÖRANDE  
Arrendeavtal  
“Kvartersmarken är för närvarande utarrenderad via lägenhetsarrende. Området upplåtes i befintligt 
skick för att användas som småbåts- och gästhamnsändamål samt ställplats för husbilar och härmed 
sammanhängande ändamål. I avtalet regleras bland annat att det åligger arrendatorn att hålla 
arrendestället i väl städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendeområdet. Arrendatorn är 
sålunda skyldig att underhålla bland annat markområde, bryggor och trädäck. Oskarshamns kommun 
ansvarar för fasta kajanläggningar. Arrendatorn är vidare skyldig att ha arrendeställets ledningar 
inkopplade på kommunens VA-anläggning.”  
 
Synpunkt: 
Ett arrendeavtal som anger en verksamhet “... området upplåtes i befintligt skick för att användas 
som småbåts- och gästhamnsändamål samt ställplats för husbilar och härmed 
sammanhängande ändamål” . Ovan angivet användningsområde strider mot gällande detaljplan 
th, vilken inte tillåter ställplats för husbilar och härmed sammanhängande ändamål. Därmed 
strider arrendeavtalet mot detaljplanen och kan ifrågasättas om det är giltigt.  
Vad innebär ”sammanhängande ändamål”?  
 
EKONOMISKA FRÅGOR  
Planekonomi  
Detaljplanen föranleder inkomster i form av arrendeavgifter. Enligt uppgift är arrendet 12 000 kronor 
per år. Arrendatorn har upplyst bryggföreningen Löjviken 1 att båtägare ska betala parkeringsavgift.  



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
DETALJPLAN FÖR DEL AV FIGEHOLM 3:2 SAMT 3:4, VASAKAJEN, FIGEHOLM 
 
 

 
17 (22) 

 

Finns det lagligt stöd för detta?  
Hur ska detta lösas för alla i allmänheten som kommer till kajen?  
Vem betalar en mycket kostsam detaljplaneändring?  
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  
“Området som planen omfattar används som småbåtshamn med tillhörande verksamhet såsom 
båtuppställningsplats, trafik till och från båtar liggande vid brygga, upptagning och isättning av 
båtar, underhåll mm. På området finns även Sjöräddningssällskapet RS Simpevarps lokaler samt 
tankstation för drivmedel till båtar.  
Genomförandet av detaljplanen möjliggör även för uppställning av husbilar på en begränsad yta 
inom planområdet. Under säsong kan det eventuellt föranleda en något ökad trafikbelastning på 
tillfartsvägarna till Vasakajen. I övrigt bedöms inte denna aktivitet föranleda mer störningar för 
omgivande fastigheter än de som redan förekommer inom tidigare gällande 
detaljplanebestämmelser, Th - hamn.” 
 
Synpunkt:  
Det kan konstateras att Oskarshamns kommun inte ser några negativa konsekvenser med att 
genomföra en detaljplaneändring. För oss som äger fastighet och båtplats i anslutning till 
hamnområdet samt utövar ett aktivt båtliv, dvs lever i den här miljön, är uppfattningen inte 
överenstämmande med vad kommunen uttrycker i sin beskrivning av konsekvenser för planens 
genomförande. Konsekvenserna som ett genomförande av detaljplanen innebär är följande:  
 
a) I ovanstående beskrivning saknas den ursprungliga verksamheten såsom parkering för båtägare. 
Konsekvenserna av detta är att parkering kommer att ske på omkringliggande parkmark. Detta är 
inget nytt utan har uppdagats under tidigare försöksverksamhet med ställplatser. Med minskade 
ytor är detta ett ökande problem.  
 
b) Det som anges som begränsad yta inom planområdet begränsar starkt verksamhet med 
koppling till småbåtshamnsverksamhet  
c) Antalet trafikhändelser kommer att öka markant och utgöra ett störningsmoment för omgivande 
fastigheter. En viktig aspekt är att biltrafik är temporär men husbilar stannar på platsen utövar 
campingverksamhet även om det uttrycks som ställplats så är det känt för de flesta att ingen nöjer 
sig med att endast parkera.  
 

 
Cirka 15 meter från närmaste bostadshus anläggs en campingplats. 
 
Undersökning om eventuellt betydande miljöpåverkan  
Detaljplanen  
Planens syfte och huvuddrag  
“På Vasakajen i Figeholm har det sökts tillfälligt bygglov för att kunna använda en del av 
området som uppställningsplats för husbilar under en begränsad del av året. Bygglovet har blivit 
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överklagat med motiveringen att detaljplanen endast tillåter hamnverksamhet. För att stärka 
besöksnäringen i Figeholm föreslås att en ny detaljplan för området Vasakajen upprättas som 
förutom V1 - Småbåtshamn även får en bestämmelse O1 – Uppställning husbil.  
Området finns inte speciellt utpekat i gällande översiktsplan.”  
 
Synpunkt:  
Detta är inte korrekt. Bygglovet överklagades inte endast på grund av att det endast tillåter 
hamnverksamhet. I de överklaganden som gjordes och som också fick rätt två gånger av både 
Länsstyrelsen och Mark och Miljödomstolen, ingick även de konsekvenser som nu återigen 
påpekas på. Enligt Mark och Miljödomstolen var det skäl nog att avslå bygglovet pga att det stred 
mot detaljplanen, av samma skäl fanns det vid den tidpunkten inte behov av att se över de 
konsekvenser som följde bygglovet. En ny detaljplan ändrar inte på de problem som redan har 
påpekats, utan de kommer att kvarstå. Se tidigare domar från n ovan nämnda instanser.  
Det är mycket märkligt hur en kommun som fått fel i två instanser trots detta försöker att få 
igenom en ändring som man vet det finns problem med. Inte minst med tanke på att det finns 
andra mer passande alternativ som dessutom inte skulle kräva en detaljplaneändring. Kommunen 
har bestämt sig för att genomföra en kostsam detaljplaneändring för att bli lagliga men 
detaljplaneändringen i sig innebär att parkering kommer att ske olagligt på parkmark.  
Till saken hör också att man från kommunens sida tidigare med tydlighet sagt att det inte kommer 
att genomföras någon detaljplaneändring för det finns det inga pengar till. Var kom plötsligt alla 
dessa pengar ifrån?  
 
Den så kallade return on investment som en detaljplaneändring tros ge till en stärkt besöksnäring 
kan inte kopplas till ändrad detaljplan. Det gynnar ett fåtal men ställer till det för den stora massan 
som utgörs av allmänheten och båtägare som bor i eller besöker Figeholm och blir istället ett 
hinder för den besöksnäringen. Vinnare i hela den här affären är den arrendator som betalar ett 
lågt årligt arrende men kan nyttja kajen som en kassako med inkomster både från gästhamn, 
parkering, båtuppställning och husbilar. Vinnare är också kommunen som genom en 
detaljplenändring skulle uppfylla målen att erbjuda en ställplats men överlåter ansvaret på en 
arrendator. Kommunen frångår sina egna mål om en levande skärgård.  
 
Befintliga förhållanden  
“Planområdet utgörs idag av att område som används både som båtuppställningsplats men även 
som parkering till besökare till småbåtshamnen och av medlemmar i Löjvikens bryggförening. 
Området består av delvis asfalterad yta, delvis grusad. Planområdet ligger på mellan cirka 1,2 
och 1,8 meter över havet. I öster och väster, gränsande till vattnet finns smala remsor av 
grönområde och enstaka träd.”  
 
Synpunkt:  
Detta är inte korrekt. Parkering används inte endast till besökare till småbåtshamnen och av 
medlemmar i Löjvikens bryggförening. Löjviken och området kring Vasakajen utgörs som nämnts 
tidigare av ca 100-150 båtplatsägare exklusive de tillresta sportfiskare, kanotister eller på annat 
sätt har behov av att nyttja kajen och dess parkering.  
 
Särskilda bestämmelser  
Strider planen mot gällande detaljplaners syfte?  
Kommunens bedömning är Nej.  
 
Synpunkt:  
Detta är inte korrekt. En ny detaljplan strider mot gällande detaljplan th område. En ny detaljplan 
ändrar syftet till att i första hand stödja husbilsställplats.  
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Påverkas andra skyddsvärden?  
“...området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området”  
 
Synpunkt:  
Hamnverksamhet måste ligga vid vatten och behovet kan inte tillgodoses utanför området. 
Däremot finns det inget som säger att en husbilsställplats behöver ligga vid vatten.  
Miljökvalitetsnormer  
“Vilken påverkan har planen för miljökvalitetsnormerna?”  
Miljökvalitetsnorm för buller.  
Kommunens bedömning är Ingen.  
 
Synpunkt:  
Det är inte korrekt. En husbilscamping som det handlar om medför ett visst buller som påverkar 
framför allt de närmast boende.  
 
Sociala värden  
“Vilken påverkan har planen på de nedan nämnda sociala värdena?”  
Rekreation, idrott, friluftsliv och turism  
Kommunens bedömning är Ingen. 
 
Synpunkt:  
En planändring innebär en begränsad tillgång för rekreation och turism i aktiv form av båtliv, 
kanoting, sportfiske och att nyttja kajområdet för att ströva. Den turism som gynnas är en passitv 
turism.  
 
Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen  
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2kap. 7 § PBL)  
Lämpliga platser för friyta, lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), (t.ex badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring, etc)  
(8 kap. 9 § PBL)  
Kommunens bedömning är Ingen.   
 
Synpunkt:  
Eftersom en detaljplaneändring innebär en kraftig minskning av ytan för småbåtshamn och 
parkering kommer parkering att ske på intilliggande parkmark. Detta påverkar de sociala värdena 
som är kopplade till detta grönområde/parkyta.  
Turistdestinationer  
Kommunens bedömning är Ingen.  
 
Synpunkt:  
Vasakajen är den enda tillgängliga allmänna ytan i anslutning till havet och av den anledningen är 
det helt felaktigt att möjliggöra för en aktör att fullständigt styra över all strandnära yta som finns 
i samhället, inte minst med tanke på att man anser att det i första hand är dess medlemmar som 
ska kunna nyttja området. Vasakajen utgör en viktig plats för många unga och gamla, bland annat 
de som inte längre kan komma ut på havet med båt. Exempelvis besöks platsen ofta av äldre 
rullstolsbundna från närliggande Vasagården. Vasakajen är en träffpunkt för samhällets invånare 
och allmänheten i helhet och ska därför lämnas till det syfte som den avser, båtliv. Notera att alla 
Figeholmare eller tillresta inte har intresse av att vara medlem i FBK men de ska för den skull inte 
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stängas ute till att känna att Vasakajen är en plats till för alla, att nyttja för det ändamål som man 
fritt ska få välja.  
 
Vasakajen utgörs som en utpost för fisketurismen som under senare år kraftigt har ökat. 
Figeholms skärgård är en populär plats för detta och denna kategori har båttrailers som kräver yta 
för både fordon och trailer. Arrendatorn har uttryckt att denna typ av verksamhet inte är önskvärd 
på kajen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att planen målas upp som att det inte följer några problem med 
förslaget utan allt man tagit ställning till är utan påverkan på nuvarande verksamhet. Kommunens 
uttryck om satsning på skärgården kommer inte särskilt väl fram genom ett sådant här förslag. 
 
 
Kommunens svar: Det är en begränsad del inom planområdet som möjliggör för ställplatser.  

Den parkeringsytan som försvinner i och med uppförandet av ställplatser 
kan möjliggöras i andra delar, en bit ifrån planområdet. Avlastning kan 
dock fortfarande ske inom planområdet och därefter kan parkering ske på 
annan plats. 
 
Planförslaget möjliggör för två användningar; Småbåtshamn samt 
Uppställning husbil. Gällande småbåtshamn upphävs strandskyddet i 
enlighet med att området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området 
(skäl 3) samt enligt skälet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl 1). 
Planområdet är sedan tidigare ianspråktaget som småbåtshamn och används 
för det ändamålet. En småbåtshamn måste på grund av sin funktion ligga 
vid havet. Inom område för Uppställning husbil upphävs strandskyddet 
enligt skälet att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften (skäl 1). Planområdet är 
sedan tidigare ianspråktagen och platsen används idag för småbåtshamn 
med tillhörande aktivitet. Vid båtsäsong använd platsen för i och 
upptagning av båtar samt som parkeringsyta. Under höst, vinter och vår 
används platsen för förvaring av båtar (båtuppställning). 
 
Detaljplanens genomförande, med möjlighet till husbilsuppställningsplats, 
upp till 12 platser, bedöms inte föranleda högre bullernivåer än med dagens 
verksamhet som småbåtshamn och dess tillhörande aktiviteter. Bullernivåer 
bedöms ligga under gällande regler och riktvärden för buller.  
 
Inom planområdet planläggs inga samhällsviktiga funktioner eller bostäder 
vilket medför att inga åtgärder vidtas i detaljplanen avseende högre 
vattenstånd.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för 
området av Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan kommer regleras i 
arrendeavtalet med Båtklubben. 
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13. Privatperson 3 - Ägare av båtplatser i Löjviken 1 bryggförening 
 
Vi är en aktiv båtfamilj med båtplats i Löjviken 1 bryggförening som ifrågasätter den utskickade 
planen enligt följande: 
 
De parkeringar som idag finns är redan för få och med den nya föreslagna planen försämras 
möjligheterna till att bedriva småbåtsverksamhet under sommarharlvåret. 
 
Förslaget innebär att sjölivet begränsas och istället gynnar annan verksamhet som inte är beroende av 
vare sig närhet till vatten eller en kajyta. Notera hur stort behovet av yta för ett aktivt sjöliv är i 
verkligheten men som inte framgår klart på ert planförslag. Mer än 100 båtplatser finns inom området. 
Dessutom kommer varje dag båtägare med båt på släp. Allt detta kräver inte endast parkeringsytor 
utan även plats för att vända, plats för att ställa upp sin trailer, plats för att sjösätta både med trailer 
och för lastbilar med kran. 
 
Förslaget visar på att de få parkeringsplatser som föreslås finnas i framtiden ligger längst bort ifrån där 
folk har sina båtplatser samt att man behöver korsa körbanan när man ska gå mellan parkering och båt. 
Placeringen är dessutom mer riskfylld då parkeringen hamnar närmare den höga kajkanten där 
vattendjupet är flera meter, oroande när man har småbarn. 
 
Vi och väldigt många fler än oss använder småbåtshamnen för trailers för att ta sig ut på sjön över 
dagen, om man exempelvis kommer från inlandet och har båten på släp. Detta finns i det nya förslaget 
ingen hänsyn tagen till. 
 
Det finns varken avlastningzoner i närheten av Löjviken 1’s brygga, parkering för sjöräddning eller 
handikappanpassning i planen. 
 
Behovet av ytor för småbåtshamnsverksamhet är tydligt och tidigare år när båtklubben har bedrivit 
husbilsuppställning på försök har det varit en stor oordning eftersom det inte funnits tillräckligt med 
parkering. Bilarna har då parkerat överallt på gräsmattor etc. 
 
Den nya planen som föreslås visar med tydlighet hur man frångår det utsprungliga syftet med 
detaljplanen och det finns nu med på ett litet hörn i det nya förslaget. 
 
Som jag förstått det så kostar det en hel del pengar att ta fram en ny detaljplan, hur finansieras 
detta/vem står för den kostnaden? 
 
I vår bryggförening är det många äldre samt barnfamiljer. När man ska åka ut med båten så ska 
mycket tung packning bäras fram och tillbaka mellan bil och båt, den föreslagna nya detaljplanen tar 
inte hänsyn till detta då parkeringsplatserna närmast vår brygga försvinner. Om man nu ska göra en ny 
detaljplan så bör den väl gynna mera än en intressent? 
 
Kommunens svar: Det är en begränsad del inom planområdet som möjliggör för ställplatser.  

Den parkeringsytan som försvinner i och med uppförandet av ställplatser 
kan möjliggöras i andra delar, en bit ifrån planområdet. Avlastning kan 
dock fortfarande ske inom planområdet och därefter kan parkering ske på 
annan plats. 
 
Det finns möjlighet, inom gällande detaljplan, att iordningställa 
parkeringsplats för rörelsehindrade intill Löjvikens brygga. 
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Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för 
området av Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan kommer regleras i 
arrendeavtalet med Båtklubben. 
 

 
 
 
Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter samrådet: 
 

- Fastighetsägare BRIGGEN 3 
- Fastighetsägare TAPPERHETEN 9 
- Ägare av båtplatser i Löjviken 1 bryggförening 

 
 
 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Lisa Hjelm 
Planchef   Planarkitekt 
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