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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
Upprättat av samhällsbyggnadskontoret december 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 3 och vilka 
synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 
 
Granskningsskedet 
Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Planförslaget har varit ute på samråd, granskning samt 
granskning 2. Granskning 2 pågick 18 november - 9 december 2021 och berörda sakägare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande 
detaljplanen. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i Stadshuset. 
Planhandlingarna ställs nu ut för granskning 3. 
 
 
Sammanfattning av ändringar 
 

• Detaljplanens syfte har reviderats och tydliggjorts. 
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 11 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning.  
 
 
Yttrande från   Ankomstdatum  
 
1. Länsstyrelsen  2021-12-21 
2. Lantmäteriet  2021-11-22 
3. Oskarshamns energi  2021-11-19 
4. Tekniska kontoret  2021-11-22 
5. Bryggföreningen Löjviken 1 2021-12-02 
6. E.ON   2021-12-08 
7. Socialförvaltningen      2021-12-16 
 
Privatpersoner  
9. BRIGGEN 3  2021-12-06 
10. TAPPERHETEN 9  2021-12-10 
11. Komplettering Tapperheten 9 2021-12-17 
 
 
 
 
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 har inga synpunkter som aktualisera en prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Länsstyrelsen 
har dock rådgivande synpunkter som redovisas som Upplysningar vilka kan påverka genomförandet 
av planen. 
 
Upplysningar 
Länsstyrelsen bedömer att planens syfte inte uppfyller tydlighetskravet i 4 kap 32 § PBL. 
Tydlighetskravet motiveras av att allmänhetens intresse för och möjligheter till delaktighet i 
planärenden i stor utsträckning är beroende av handlingarnas utförande och informationens innehåll. 
Detaljplanen måste därför utformas på ett sådant sätt att medborgainflytandet verkligen får en reell 
innebörd (prop. 1985/86:1 s. 166). Såsom planens syfte är formulerat - ”möjliggöra för 
husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen genom att förutom Småbåtshamn även 
möjliggöra för parkering” - uppfattas det som huvudsyftet med planförslaget är husbilsuppställning. 
Av planbeskrivningen framgår att enklare ställplatser, utan ytterligare service, ingår i användningen P. 
Detta motsägs i arrendeavtalet med arrendatorn där det framgår att området upplåtes i befintligt skick 
för att användas som småbåts- och gästhamnsändamål samt ställplats för husbilar och härmed 
sammanhängande ändamål. Det är kommunens skyldighet i sitt tillsynsansvar att se till att detaljplanen 
följs. 
 
 
 
Svar:  Kommunen tackar för yttrandet.  
 
 Detaljplanens syfte har reviderats och tydliggjorts. Planens syfte är att möjliggöra för 

Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). Enklare ställplatser för husbil, utan ytterligare 
service, ingår i användningen Parkering (P). 

 
 
 
2. Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt.  
 
 
 
 
3. Oskarshamns energi 
 
Oskarshamn Energi Nät AB har inga synpunkter i ärendet. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. 
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4. Tekniska kontoret 
 
Inget väsentligt har tillkommit på planförslaget sedan dess, varför tekniska nämnden inte har 
några synpunkter på handlingarna för Granskningsomgång 2 avseende Vasakajen. 
 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. 
 
 
 
5. Bryggföreningen Löjviken 1 
  
Det har kommit till vår kännedom att ett nytt detaljplaneförslag ligger ute på granskning. Vår förening 
och dess medlemmar är i högsta grad berörda av förslaget och lämnar därför våra synpunkter som i 
stort sett är lika med vad vi skickade in tidigare i juli 2021.  
 
Bryggföreningen Löjviken 1 synpunkter som skickades in till 
Samhällsbyggnadskontoret 2020-12-09 
 
 ”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 
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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 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. 
 
Bryggföreningen Löjviken 1 synpunkter på förslaget till detaljplan för del av 
Figeholm 3:2 samt 3:4 Vasakajen Figeholm (granskningstid 2021-11-18-12-09)  
 
De synpunkter som lämnades från Bryggföreningen Löjviken 1, 3 juli 2021 kvarstår i och med det 
förslag som ligger. Det gör även de kommentarer och frågetecken som lämnades, se ovan. Som 
bryggförening inom området är vi och våra medlemmar i högsta grad berörda av förslaget. 
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 Svar:  Efter granskning 2 har planens syfte reviderats och tydliggjorts. Utöver det har inga 
 andra revideringar gjorts.  
 
 Kommunens svar sedan tidigare kvarstår: 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. 
 

  
 Del av detaljplan MA68. 
 
 
 
 
 
6. E.ON 
 
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. 
 
 
 
7. Socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens 
verksamheter och har inget att erinra gällande förslaget. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för inkommen synpunkt. 
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Privatpersoner 
 
8. BRIGGEN 3 
 
Vi lämnade in våra synpunkter på planförslaget under samrådstiden 18 noveber-18 december 2020 och 
även på förslaget som låg ute under juni-juli 2021.  
 
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. Det har nu ändrats till att 
kallas Parkering men kommer att innebära samma användningsområdet som en husbilsställplats utgörs 
av.  
 
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. 
 
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 
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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 samt juli 2021.  
 
Om ett beslut tas till genomförande av detaljplanen kommer vi att överklaga till länsstyrelsen. 
 
 
 Svar:  Efter granskning 2 har planens syfte reviderats och tydliggjorts. Utöver det har inga 
 andra revideringar gjorts. 
 
 Enklare ställplatser för husbil, utan ytterligare service, ingår i Parkering. Planförslaget 
 syftar ej till att möjliggöra för camping med exempelvis latrintömning och 
 sophantering. 
 
 Inom del av gällande detaljplan (MA68) vilken är planlagd för Hamn finns möjlighet att 
 iordningställa parkering.  
 
 Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta en detaljplan för området av 
 Kommunstyrelsen. Kostnad för detaljplan regleras i arrendeavtalet. 
 
 Kommunen gör den fortsatta bedömningen att området är ianspråktaget då aktivitet 
 bedrivs på platsen idag. 
 
 En eventuell överklagan sker hos mark- och miljödomstolen. Vid antagande kommer en 
 besvärshänvisning skickas till er med mer information. 
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9. Tapperheten 9  
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 Svar:  Enklare ställplatser, utan ytterligare service, ingår i användningen Parkering (P).  
 
 Figeholms båtklubb arrenderar Vasakajen. Kommunen, tillsammans med arrendatorn, 
 bedömer området lämpligt för dessa ändamål och att dessa går att förena, därav denna 
 planändring. 
 
 Det är kommunens skyldighet i sitt tillsynsansvar att se till att detaljplanen följs.  
 
 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.  
 
 Genom upprättandet av en ny detaljplan upphävs strandskyddet inom Vasakajen. 
 Planförslaget möjliggör för två användningar; Småbåtshamn samt Parkering. Gällande 
 småbåtshamn upphävs strandskyddet i enlighet med att området behövs för en 
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 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). 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 (är ej orörd/oanvänd mark) och platsen 
 används idag för småbåtshamn med tillhörande aktivitet.  
  
 Inom del av gällande detaljplan (MA68) vilken är planlagd för Hamn finns möjlighet att 
 iordningställa parkering. 
 

  
 Del av detaljplan MA68. 
 
 
 
 
 
 
10. Komplettering, TAPPERHETEN 9 
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 Svar:   Se svar under 9. TAPPERHETEN 9. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter granskning 2:  
 

- BRIGGEN 3   
- TAPPERHETEN 9 
- Bryggföreningen Löjviken 1 
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