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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Upprättat av samhällsbyggnadskontoret juni 2021 
 
 
Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4,  
Vasakajen, Figeholm 
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 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 en Granskning 2 och vilka 
synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 
 
Granskningsskedet 
Detaljplanen upprättas med standard förfarande, vilket betyder att planförslaget först varit ute på 
samråd och därefter ställts ut för granskning. Granskningen pågick 2 juni till 5 juli 2021 och berörda 
sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande 
detaljplanen. Underrättelsen om granskning anslogs på kommunens anslagstavla, på kommunens 
hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner) och genom direktutskick till berörda sakägare. Under 
granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i Stadshuset. 
 
Då planförslaget reviderats avseende användning kommer planförslaget ställas ut på en granskning 2.  
 
Sammanfattning av ändringar 
Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 
 

- Planhandlingarna revideras och planläggs för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 
Planbeskrivningen har reviderats därefter. 
 

- Textrevidering har gjorts i planbeskrivningen avseende förorenade områden och eventuell 
nybyggnation. 

 
 

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 11 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 
 
 
Yttrande från   Ankomstdatum Kommentar 
 
1. Länsstyrelsen  2021-08-02 
2. Lantmäteriet  2021-06-07 
3. Räddningstjänsten  2021-06-10 
4. Oskarshamn Energi AB  2021-06-11 
5. Skanova    2021-06-22 
6. Bildningsnämnden  2021-07-02 
7. Bryggföreningen Löjviken 1 2021-07-05 
8. E.ON   2021-07-06 
 
9. Privatperson – BRIGGEN 3 2021-07-05 
10. Privatperson – TAPPERHETEN 9 2021-07-05 
11. Privatperson - AKTIV 13  2021-07-06 
 
 
 
 
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. Med anledning av att frågor strandskydd och hälsa och säkerhet inte har hanterats på ett 
tillräckligt sätt kan planläggningen inte anses vara lämplig i nuläget.  
 
Prövning enligt 11 kap 10 § PBL 
• Strandskydd 
• Hälsa- och säkerhet 
 
Strandskydd 
Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet inom detaljplanen anger kommunen att området 
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 
18 c § p.1 miljöbalken (MB) samt att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 7 kap 18 c § p.3 MB. 
 
Länsstyrelsen bedömer att området för småbåtshamn, V1, kan anses ianspråktaget samt för sin 
funktion behöver ligga vid vatten. Området med uppställningsplats för husbilar, O1, bedöms däremot 
inte lämpligt inom det strandskyddade området. Länsstyrelsen bedömer att den ändrade användningen 
av området får en avhållande effekt för allmänheten. 
 
Även om den tänkta platsen för husbilarna tidigare har använts för parkeringsyta och båtuppställning 
bedömer länsstyrelsen att nyttjandet av området som ställplats för husbilar med tillhandahållande av 
el, latrintömning och sophantering innebär att allmänhetens tillgänglighet till området begränsas till 
förmån för dem som kommer med husbil. En parkeringsplats anses öppen för all allmänhet medan 
ställplats för husbilar endast är öppen för en speciell grupp.  
 
En ställplats för husbilar kan enligt praxis jämställas med en bygglovspliktig parkering (se Mark- och 
miljööverdomstolens dom 2016-04-27 P 8335-15), men ju mer service i form av t.ex. elförsörjning 
och hantering av avloppsvatten desto mer jämställs den med en campingplats.I strandskyddsärenden 
har ställplatser med denna typ av service jämställts med campingplats (se Mark- och miljödomstolens 
domar i mål M 1298-14, M 178-17 och M 2411-17). 
 
Området har de senaste åren, förutom parkering och båtuppställning, använts som ställplats för 
husbilar och har vid flera tillfällen varit föremål för tillsynsåtgärder. Vid prövning av tidsbegränsat 
bygglov inom gällande detaljplan har såväl länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen (TR P 3827-
19 DOM 2019-12-06) bedömt följande; att anordna ställplatser för husbilar på fastigheten strider mot 
planen då området endast får användas för småbåtshamn och därmed samhörigt ändamål och 
ställplatserna inte kan likställas med parkering eller båtuppläggning. 
 
Av Naturvårdsverkets handbok, 2009:4 sid 135 framgår följande; Även en mindre campinganläggning 
medför stort slitage på den omgivande naturmiljön. Campingplatsens serviceanläggningar samt 
uppställningsplatser för husvagnar eller husbilar bör placeras utanför det generella 
strandskyddsområdet. 
 
Länsstyrelsen ifrågasätter inte att det finns ett behov av uppställningsplatser för husbilar i kommunen 
men dessa behöver dock inte förläggas inom strandskyddat område. Alternativa platser utanför 
strandskyddat område har inte presenterats av kommunen. Kommunen har heller inte visat på vilket 
sätt att planens intresse väger tyngre än strandskyddsintresset inom området. 
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Förorenade områden 
Länsstyrelsen anser att avsnittet i planbeskrivningen gällande detaljplanens bestämmelser och 
riktlinjer ska förtydligas med vad som ska göras om en byggnation ska uppföras på platsen. För att det 
inte ska vara några oklarheter vad som gäller anser länsstyrelsen att delar av avsnittet ska 
omformuleras enligt följande: ”Vid eventuell byggnation med koppling till småbåtshamns-
verksamheten ska en markundersökning genomföras. Vid förhöjda föroreningsnivåer ska marken 
saneras så att naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 
uppfylls.” 
 
Rådgivande 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering Kommunen har reglerat andel 
hårdgjord yta och i övrigt svarat och förtydligat frågeställningarna i samrådsskedet. Hela planområdet 
är redan exploaterat sedan tidigare men Fågelfjärden är belastad med bland annat höga mängder 
fosfor. Det är därför bra att planen tillförts bestämmelser 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. 
 
 
 
 
Svar:  Planhandlingarna revideras och planläggs för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 

Enklare ställplatser för husbil, utan ytterligare service, ingår i Parkering. Planförslaget 
syftar ej till att möjliggöra för tillhandahållande av exempelvis latrintömning och 
sophantering.  

  
 I Länsstyrelsens yttrande beskrivs hur en parkeringsplats anses öppen för all allmänhet 

medan ställplats för husbilar endast är öppen för en speciell grupp. Planförslaget 
möjliggör på så sätt för småbåtshamns samt parkering av såväl bilar som husbilar. 
Textrevideringar har gjorts i planbeskrivningen avseende strandskydd.  

 
 Kommunen gör bedömningen att en parkering vilken möjliggör för enklare ställplatser 

för husbilar, utan latrintömning och sophantering, ej bedöms ha en avhållande effekt för 
allmänheten.  

 
 Föreslagen textrevidering har gjorts i planbeskrivningen avseende förorenade områden 

och eventuell nybyggnation. 
 
 Kommunen noterar den rådgivande texten avseende Miljökvalitetsnormer för vatten 

samt dagvattenhantering. 
 
 
 
 
2. Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen revidering i 
 planhandlingarna. 
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3. Räddningstjänsten 
 
Räddningstjänsten har tagit del av remisshandlingar och gjort en bedömning av brandskyddet, 
samhälls- och individrisk samt tillgängligheten för utryckningsfordon. Räddningstjänsten har inget att 
erinra.  
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen revidering i 
 planhandlingarna. 
 
 
 
 
4. Oskarshamn Energi AB 
 
Vi har inget att erinra emot förslaget. 
 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen revidering i 
 planhandlingarna. 
 
 
 
5. Skanova   
 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
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:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen revidering i 
 planhandlingarna. 
 
 
 
 
6. Bildningsnämnden 
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Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 
ser positivt på en detaljplansförändringen och har inget att erinra gällande förslaget. 
 
Bildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar detta till 
samhällsbyggnadskontoret som nämndens yttrande gällande granskning för detaljplan för del av 
Figholm 3:2 Vasakajen, Figeholm. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. Yttrandet medför ingen revidering i 
 planhandlingarna. 
 
 
 
 
7. Bryggföreningen Löjviken 1 
 
”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. SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR 
DEL AV FIGEHOLM 3:2 SAMT 3:4, VASAKAJEN, FIGEHOLM 9 (22) 2. Förslaget till 
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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 till Bryggföreningen Löjviken 1 i 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 2020/00024 
 
”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” 
 
Bryggföreningen Löjviken 1 synpunkter på förslaget till detaljplan för del av 
Figeholm 3:2 samt 3:4 Vasakajen Figeholm (granskningstid 2021-06-02—2021-07-05) 
 
Frågetecken uppstår kring det svar som kommunen ger på våra synpunkter som vi framförde i 
samrådet 9 december 2020 och svaret behöver klargöras. Eftersom området utnyttjas av både vår 
förening och allmänheten, som våra medlemmar är en del av, är det oklart varför en förening ska 
teckna ett arrendeavtal för att få nyttja parkeringsytor. Ett arrendeavtal garanterar inte heller våra 
medlemmar parkeringsyta. De problem som vi pekade på i samrådet löses inte med det svar som 
kommunen redovisar i samrådsredogörelsen och de synpunkter som vi framförde finns kvar.  
 
 
 
 
 Svar:  Figeholms båtklubb arrenderar Vasakajen, planområdet. Arrendet reglerar att området 
 får användas för småbåts- och gästhamnsändamål samt ställplatser. Kommunen, 
 tillsammans med arrendatorn, bedömer området lämpligt för dessa ändamål och att 
 dessa går att förena, därav denna planändring. 
 
 Bryggföreningen Löjviken har i sitt arrende inte något arrendeområde för parkering. 
 Kommunen har visat andra ytor i närheten där parkeringsplatser finns. Kommunen har 
 även pekat på det område som finns intill Löjvikens brygga som går att iordning göras 
 för parkering. Det området är planlagt som småbåtshamn, likt Vasakajen, se 
 gråmarkerad yta på nedan bild. 
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 Del av detlajplan MA68. 
 
 
8. E.ON 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. 
 
Det framgår inte om det ska vara någon elanslutning till ställplatserna i handlingarna. E.ON kan 
behöva förstärka nätet om det blir ett utökat effektuttag. Om så är fallet måste man komma in med 
föranmälan i god tid innan önskad inkoppling.  
 
 
 Svar:  Text angående eventuellt utökat effektuttag har lagts till i planbeskrivningen.  
 
 
 
Privatpersoner  
 
9. BRIGGEN 3 
 
Synpunkter på 
 
Underrättelse Detaljplan för granskning 2021-06-02 till 2021-07-05 
Detaljplan för del av Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen, Figeholm 
 
Vi lämnade in våra synpunkter på planförslaget under samrådstiden 18 noveber-18 december 2020. 
 
En underrättelse för ovan nämnda detaljplan har nu skickats ut för möjlighet att lämna synpunkter. 
 
Det nya förslaget är till största delen oförändrat och våra synpunkter har inte tillgodosetts. De 3 
meter som föreslagen husbilsställplats har flyttats mot öster påverkar inte de oangelägenheter som 
ställplatsen innebär för oss. 
 
Vårt hus har inte flyttats och ligger fortfarande 4 meter från vägen och som vi skrev tidigare kommer 
en uppdaterad detaljplan inte förändra de problem som en ställplats innebär. 
 
I förslaget anges att det är möjligt med ställplats, parkering på ytan men i verkligheten innebär det 
att det kommer att vara 12 husbilar som tillåts att nyttja ytan. Detta har deklarerats tidigare av FBK. 
Tidigare påpekat problem är att ytan inte räcker till för den avsedda verksamheten småbåtshamn 
med en ställplats på Vasakajen. Resultatet blir att parkering kommer att ske utanför Vasakajen på 
grönområdet. 
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Kommunen informerar om att parkering för bryggföreningen kan regleras genom ett avtal. Detta 
skulle innebära att vi får en parkering utanför vår tomt vilket vi motsätter oss. Dessutom visar detta att 
ytan inte räcker till för den verksamhet som kajen är avsedd för och tränger undan den existerande 
småbåtshamnsverksamheten till förmån för husbilar. Det betyder också att man använder allmänhetens 
parkmark som inte får användas för parkering. Som tidigare föreslagits finns det utmärkta ytor i 
Figeholmsområdet som kan användas för husbilsställplats men kommunen verkar ha beslutat sig för 
att inte vilja ta till sig detta. 
 
Problemet som är känt är också att det inte handlar om endast ställplats utan om camping. Många 
bildbevis på detta har skickats in tidigare. Parkering kommer dessutom att ske av husbilar på vår sida 
av kajen då ställplatserna är fullbelagda vilket skymmer vår sikt samt även integritet. Detta sker 
redan. 
 
Återigen undrar vi hur det plötsligt kan finnas pengar till en ny detaljplan då kommunens politiker sagt 
att så inte är fallet. Vi undrar också hur många gånger en kommun ska få hålla på att göra om och göra 
rätt för att inte tappa ansiktet. Detta kostar våra skattebetalare hundratusentals kronor som enligt 
kommunen ska regleras och betala sig genom ett arrendeavtal. Ett sådant avtal tar generationer att 
betala av och tar även bort möjligheten för andra intresserade att teckna ett avtal över Vasakajen. Att 
låta Vasakajen fungera som den gjort genom tiderna skulle inte kosta något och det är ett koncept som 
fungerar. 
 
I kommunens svar säger de att strandskyddet ska upphävas vid en ny detaljplan och att de anser att 
området redan är ianspråktaget i och med båtuppställningsplats på vinterhalvåret och med detta menar 
att det även är ianspråktaget för husbilsställplats. Detta är inte korrekt och kan hänvisas till 
Mark och miljödomstolens dom 2019. Länsstyrelsen har också i sina bedömningar i samrådet 
december 2020 konstaterat att Vasakajen inte är lämpligt som husbilsställplats och inte heller för sin 
funktion måste ligga vid vatten. Detta i motsats till den småbåtshamnsverksamhet som idag 
ianspråktar Vasakajen och i och med en ställplats för husbilar skulle trängas undan. 
 
Avslutningsvis kan vi återigen konstatera att de synpunkter och bildbevis över hur det fungerar på 
Vasakajen när det bedrivs camping där helt ignoreras från kommunens sida trots att det är vi som är 
de mest kapabla till att bedöma hur detta påverkar oss som närmsta granne och allmänhetens 
tillträde till Vasakajen. 
 
Med detta vill vi säga att vi motsätter oss den föreslagna detaljplanen genom ovanstående punkter 
och de synpunkter som vi skickade in redan i december 2020. 
 
 
 Svar:  Planhandlingarna revideras och planläggs för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 
 Enklare ställplatser för husbil, utan ytterligare service, ingår i Parkering. Planförslaget 
 syftar ej till att möjliggöra för camping med exempelvis latrintömning och 
 sophantering. 
 
 Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för området av 
 Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan kommer regleras i arrendeavtalet. 
 
 Kommunen gör den fortsatta bedömningen att området är ianspråktaget då aktivitet 
 bedrivs på platsen idag.  
 
 Se även svar nedan för TAPPERHETEN 9 samt AKTIV 13. 
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10. TAPPERHETEN 9 
 
Synpunkter planförslag Vasakajen, Figeholm 
 
o Våra synpunkter som lämnades in på samrådshandlingarna 2020-12-17 överensstämmer 
med den bedömning som Länsstyrelsen gjorde i samma samråd som säger att uppställningsplats för 
husbilar inte är lämpligt inom detta strandskyddade område. Våra synpunkter i samrådet har ej 
tagits hänsyn till och kvarstår. 
 
o Våra synpunkter på Detaljplan för granskning 2021-06-02—2021-07-05 Detaljplan för del av 
Figeholm 3:2 samt 3:4, Vasakajen, Figeholm överensstämmer med Länsstyrelsens 
bedömning som lämnades i samrådet: att området inte är lagligt ianspråktaget som 
husbilsuppställningsplats med hänvisning till Mark- och miljödomstolens beslut: TR P 3827- 
19 DOM 2019-12-06. Våra synpunkter har ej tagits hänsyn till och kvarstår. 
 
o Kommunen framställer i planförslaget att området är lagligt ianspråktaget som 
båtuppställningsplats under vinterhalvåret och hävdar i planförslaget som nu är öppet för 
synpunkter, att området på detta sätt kan sägas redan vara ianspråktaget som ställplats för 
husbil. 
 
Synpunkt: Båtuppställning är en verksamhet som utgör en del av småbåtshamnverksamhet 
på det sätt som nuvarande detaljplan (th) beskriver. Området har dock aldrig varit 
ianspråktaget som husuppställningsplats, se Mark- och miljödomstolens beslut: TR P 3827-19 
DOM 2019-12-06. Om området redan hade varit ianspråktaget för husbilsställplats saknas ju skäl till 
att upprätta en ny detaljplan! Våra synpunkter och konstaterande i samrådet att området redan är 
ianspråktaget för hamnverksamhet och småbåtshamn kvarstår men har i sammanhanget ej tagits 
hänsyn till. 
 
o Våra synpunkter som lämnades i samrådet 2020-12-17 stämmer överens med Länsstyrelsens 
bedömning i samrådet: Småbåtshamnen kan anses vara ianspråktaget samt att denna för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
Våra synpunkter att småbåtshamnen är ianspråktagen och för sin funktion måste ligga vid 
vattnet överensstämmer med Länsstyrelsens bedömning i samrådet och kvarstår. 
 
o Länsstyrelsen bedömer i samrådet: En uppställningsplats för husbilar är heller inte en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet. Behovet kan tillgodoses utanför 
området. Våra synpunkter i samrådet 2020-12-17 stöds av denna bedömning och kvarstår. 
 
o De yttranden som skickades in till samrådet 2020-12-09 från Bryggföreningen Löjviken 1 har inte 
tagits hänsyn till. Synpunkterna kring parkering rör både den breda allmänheten och 
Bryggföreningen Löjviken 1. Kommunens kommentar om att parkering kan regleras i 
arrendeavtal, visar att man är medveten om att det inte finns tillräcklig yta för ytterligare en 
verksamhet. Det finns inga skäl till att bryggföreningen ska behöva teckna ett arrendeavtal för att 
kunna nyttja parkeringsytor som är allmän yta. Dessutom är den yta som kommunen hänvisar till 
parkmark med parkering förbjuden. Förra fastighetschefen upplyste om att parkering på parkmark inte 
är tillåten. Kommunens kommentar skulle innebära att ytterligare inkräkta på allmänna strandnära 
gröna ytor.  
 
Kommunens förslag/kommentar till att parkering kan anordnas på parkytan mitt emot 
närmsta fastighetsägare är inte heller på något sätt förenat med hänsynstagande till 
närboende. Under hela processen med bygglov som beslutats och rivits upp har närboende 
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genom bilder, samtal och andra bevis visat på hur en husbilscamping fungerar och hur det 
inkräktar på framför allt de som bor närmsta granne med Vasakajen. Ingen hänsyn tas till detta för 
man är inte själv berörd. 
 
o Problemet med parkeringsyta kvarstår och har inte tagits hänsyn i den nya planritningen. Se 
inklipp på planen från december 2020 respektive april 2021 längre ner. Det som skiljer 
förslagen är att ställplatsen flyttats 3 meter österut i den senare. Detta löser inte problemet. 
 
o Förslaget till detaljplan visar att tillgänglig yta på området är för liten för att lägga till ytterligare 
verksamhet som för sin funktion inte behöver ligga vid vattnet. Förslaget till 
detaljplan innebär att både allmänheten och den verksamhet som redan har ianspråktagit 
området, och som för sin funktion måste ligga vid vattnet trängs undan. 
 
o SBKs dokumentering av Vasakajen i mars månad visar endast hur det ser ut när båtar står uppställda 
för vinterförvaring och vi uppfattar att syftet med bilderna är att kommunen vill hävda att området 
redan är ianspråktaget. Vilket stämmer map hamnverksamhet. Att finna likheter mellan en 
båtuppställningsplats och en husbilsställplats är långsökt. 
 
o Länsstyrelsen lämnade synpunkter i samrådet på andelen hårdgjord yta som får finnas på 
Vasakajen. Hur reglerar kommunen miljöaspekterna för båtuppställningsplats på hårdgjord yta med 
avseende på den verksamhet som en båtuppställningsplats medför? Vilka regler gäller om ett nytt 
strandskydd träder i kraft och som avses att upphävas? Hur mycket hårdgjord yta får finnas på 
området? Vilka är reglerna för båtuppställning på asfalt och tillhörande båttvätt som förekommer med 
Östersjön som recipient? 
 
o Helgen innan midsommar, innan semesterperioderna ens startat var Vasakajen till största delen fylld 
med parkerade bilar. Se bilder i slutet av dokumentet.  
 
Slutligen 
Hur mycket tillåts en planändring kosta i pengar och prestige för kommunen? Hur många gånger ska 
man tillåtas göra om och göra rätt? Var finns kompetensen hos tjänstemän och 
politiker som vid upprepade tillfällen missat vad som är lagligt eller inte enligt PBL (och 
bevisat genom Länsstyrelsens beslut och Mark och Miljödomstolens domar)?  
 
1) Kommunen beviljade bygglov som stred mot detaljplanen. Länsstyrelsen och Mark och 
Domstolen rev upp bygglovet. 
 
2) Kommunen beviljade tidsbegränsat bygglov där tillfällighets begreppet inte var möjligt att 
åberopa. Länsstyrelsen och Mark och Domstolen rev upp kommunens beslut.  
 
3) Kommunen avser att göra om detaljplanen där man hävdar att området redan är 
ianspråktaget som ställplats för husbil vilket motsäger bland annat Länsstyrelsens bedömning 
i samrådet. Att området redan är lagligt ianspråktaget till husbilsställplats är dessutom 
felaktigt.  
 
Kommunen har stirrat sig blind på Vasakajen som den enda lösningen och alternativet för 
husbilsställplats. Som påpekats många gånger finns det tillgång till flera fina alternativ som lagts fram 
både av kommunen själva och medborgare. Något av dessa alternativ kunde varit i drift för länge 
sedan om man haft viljan. Som husbilsägare måste det vara förvirrande att komma till Figeholm där 
man öppnat och stängt en ställplats flera gånger på grund av att det saknats väl grundade politiska 
beslut där man lutat sig helt på tjänstemännen och där ingen av parterna verkar ha ägnat särskilt 
mycket tid till att reda ut vad som är rätt, fel eller möjligt. För allmänheten som kommer utifrån för att 
njuta av vår skärgård måste det vara än mer förvirrande eftersom de genom alla år har haft fritt 
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tillträde till området och kunnat parkera bil, trailer och sjösätta utan regleringar. Själva idén med th 
område är just detta – att vara funktionellt för småbåtshamnsverksamhet. 
 
Håller man på med trial and error, dvs försöker eliminera felaktiga och eller ineffektiva beslut som inte 
leder till framgång? Detta kostar kommuninnevånarna både pengar men mest handlar det om tappat 
förtroende för beslutsfattarna. Om varje beslut som tas i kommunen sker på det här sättet handlar det 
om avsevärda resurser som går till spillo räknat i både tid, pengar och effektivitet. Ett arrendeavtal 
med en arrendator där man från kommunens sida påstår att detta ska finansiera detaljplaneändringen 
(med nuvarande avtal 12000/år kan detaljplaneändringen uppskattas till att vara betald inom 40 år) 
men på det sätt som beslut fattas på tjänstemanna- och politikernivå krävs det säkert 100 år för att 
betala av arbetet och vid den tiden lär det hur som helst inte finnas kvar några husbilar om miljön får 
tala. Tidigare har giltigheten av nuvarande arrendeavtal ifrågasatts eftersom det innehåller en skrivning 
om husbilsställplats. Detta tillåter inte nuvarande detaljplan. Är detta ett ytterligare skäl för kommunen 
att göra om detaljplanen?  
 
I sina visioner vill kommunen locka hit folk och öka turismen. I detta fall tränger man i stället undan 
en annan redan befintlig turistmålgrupp vilken området är avsedd för. Dessutom presenteras det inte 
någon lösning för det undanträngande som sker av den befintliga målgruppen allmänheten inräknad. 
Planerna skapar problem som idag inte finns men som det upplevs saknas både intresse och vilja att se 
från kommunens sida. En stor målgrupp trängs undan till förmån för en liten. 
 

 
 
Förslaget till detaljplan för granskning 2021-06-02—2021-07-05. Skillnaden är att ställplatsen efter 
samråd flyttats 3 meter österut vilket varken bemöter synpunkter eller löser de problem som planen 
skapar. I förslaget saknas hur stor andel av området som idag utgörs av befintlig hårdgjord yta där 
bland annat uppställning av båtar sker under vinterhalvåret. Planen redovisar ej behovet av parkering 
och inte heller var på planen som den möjliga och befintliga P finns. Orange område O1, V1 och b1 
beskriver uppställning husbil samt småbåtshamn. Eftersom 12 husbilar ska ges plats på denna yta 5 
kommer det i verkligheten inte att finnas parkeringsplatser inom det orange V1 området. Därför känns 
V1 på denna yta inte trovärdig. Arrendatorn har även uttryckt till bryggföreningen Löjviken att det 
INTE kommer att finnas några parkeringar på denna yta om detaljplanen går igenom. V1 upplevs som 
en pappersprodukt för att försvara den föreslagna planen. V1 inom grå yta är inte heller realistisk 
eftersom ytan inte speglar den faktiska möjligheten till att nyttja den. Ytan krävs till stora delar till att 
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bland annat ge fri lejd till blåljus, sjöräddning, vändplan för trailers och sjösättning från kajkanten med 
lastbil eller kranbil och erbjuder endast ett fåtal P som inte på långa vägar täcker det behov som finns.  
 
Kommunen bör ta sig en allvarlig funderare över vilken makt som är rimligt att ge en arrendator till att 
styra över allmän mark som är mer av karaktären av ett torg, en allmän mötesplats där alla är 
välkomna, kan nyttja området efter behov och utan några godtyckliga uppsatta regler. Långt ifrån alla 
har inte heller något intresse i medlemskap i FBK. Ett arrendeavtal med FBK förutspås innebära att de 
som inte är medlemmar begränsas i tillträde och nyttjande av Vasakajen. 
 

 

 
 
Det är hög tid för kommunen att börja lyssna och agera utifrån alla de synpunkter som har lämnats 
genom samråd, överklaganden, samtal, bilder med mera. Visa på riktigt att det är en ställplats ni vill 
kunna erbjuda våra tillresta husbilsturister och inte att ni till varje pris ska driva igenom en 
detaljplaneförändring av Vasakajen när behovet dessutom med fördel kan tillgodoses utanför området. 
Att endast fokusera på Vasakajen som alternativ vinner varken kommunen eller husbilsturisterna på 
och det lär dröja ännu längre tid innan husbilar kan finna en ställplats i Figeholm om man väljer den 
vägen fram.  
 
Med detta sagt motsätter vi oss den detaljplaneändring av Vasakajen som har presenterats av 
Oskarshamns kommun. Vi välkomnar dock husbilar till en för ändamålet anpassad och redan 
tillgänglig plats någonstans utanför Vasakajen i det vackra Figeholmsområdet. 
 
 
 
 Svar:  Efter revidering möjliggör planförslaget för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 
 Kommunen bedömer det som en bättre lösning för området då enklare ställplatser för 
 husbil, utan ytterligare service, ingår i användningen Parkering.  
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 Förslaget område för ny parkering ligger inom område planlagt för Hamn (Th) i 
 gällande detaljplan MA68. Förtydligande har gjorts i planbeskrivningen.  
 

   
 Del av detlajplan MA68. 
  
 Kommunen gör bedömningen att parkeringsbehovet är tillgodosett. Ytor för parkering 
 finns i närområdet (se karta i planbeskrivningen). Planhandlingarna har reviderats och 
 likt tidigare finns det möjlighet att parkera inom hela Vasakajen, detaljplanen begränsar 
 ej parkering på Vasakajen. Det är upp till arrendator att säkerställa och reglera 
 parkeringsplatserna på Vasakajen. 
 
 Inom område för Parkering 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 används platsen för i och 
 upptagning av båtar samt som parkeringsyta. Under höst, vinter och vår används platsen 
 för förvaring av båtar (båtuppställning). Användningen Parkering (P) bedöms ej få en 
 avhållande effekt för allmänheten. En parkeringsplats anses öppen för all allmänhet och 
 möjliggör för ställplatser av husbil utan ytterligare service i form av sophantering eller 
 latrintömning. Syftet med användningen Parkering är att begränsa att området jämställs 
 med en campingplats. 
 
 Kommunen instämmer med Länsstyrelsens bedömning avseende Miljökvalitetsnormer  
 (MKN) för vatten samt dagvattenhantering. Andel hårdgjord yta är reglerad och 
 planområdet är exploaterat sedan tidigare. Fågelfjärden är belastad med bland 
 annat höga mängder fosfor och planen har därav tillförts bestämmelser 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. 
  
 Som tidigare nämnt har samhällsbyggnadskontoret fått i uppdrag att upprätta en 
 detaljplan för området av Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan kommer regleras i 
 arrendeavtalet med Båtklubben.  
 
 Kommunen ser planförslaget som en positiv utveckling av Figeholm. Kommunen 
 bedömer det som en lämplig plats och väljer att gå vidare med planarbetet. Gällande 
 detaljplan är från år 1981 då behovet och efterfrågan på husbilsplatser ej var 
 aktuellt. Behovet ser annorlunda ut idag och kommunen vill därav hitta mindre ytor 
 runt i kommunen vilka möjliggör för husbilsuppställning. 
 
 Se även svar för BRIGGEN 3 samt AKTIV 13. 
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11. AKTIV 13  
 
Då jag inte anser att mina synpunkter har beaktats så skickar jag härmed in samma överklagan igen.  
 
Vi är en aktiv båtfamilj med båtplats i Löjviken 1 bryggförening som ifrågasätter den utskickade 
planen enligt följande:  
De parkeringar som idag finns på vasakajen 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. I detaljplanen på sidan 10 under kap. 
”Parkering” så hänvisas det till att rödmarkerade befintliga parkeringsplatser i ”närområdet” kan 
användas, det är inte realistiskt att med full packning och småbarn använda dessa platser då de ligger 
på tok för långt bort från småbåtshamnen.  
 
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? 
 
 
 Svar:  Arrendatorn vilken bedriver verksamhet på platsen bedömer att småbåtshamn går att 
 samordna med ställplatser för husbil. Det finns en möjlighet att tillgodose olika behov 
 vid olika tider på året.  
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 Parkering på ej avsedda ytor är fortsättningsvis ej tillåtet. Om det blir ett problem så 
 kan detta regleras genom tillsyn och genom åtgärd som exempelvis skyltning.  
 
 Ytor för parkering finns i närområdet (se karta) i planbeskrivningen. 
 
 Se även svar ovan för BRIGGEN 3 samt TAPPERHETEN 9. 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter samrådet:  

- Fastighetsägare BRIGGEN 3  
- Fastighetsägare TAPPERHETEN 9  
- Fastighetsägare AKTIV 13 

   
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Lisa Hjelm 
Planchef   Planarkitekt 


