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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 3 
Upprättat av samhällsbyggnadskontoret februari 2022 
 
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, 
granskning 2 samt granskning 3. Granskning 3 pågick mellan den 1 februari – 22 februari 2022. 
Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter 
gällande detaljplanen. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i 
Stadshuset. 
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 11 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontorets planavdelning.  
 
 
Yttrande från   Ankomstdatum  
 
1. Länsstyrelsen  2022-02-21 
2. Lantmäteriet  2022-02-14 
3. Oskarshamns Energi  2022-02-02 
4. Räddningstjänsten  2022-02-02 
5. Tekniska kontoret  2022-02-04 
6. Kommunstyrelsen  2022-02-09 
7. Socialförvaltningen  2022-02-17 
8. Bildningsförvaltningen  2022-02-21 
9. E.ON   2022-02-22 
 
Privatpersoner  
10. BRIGGEN 3  2022-02-21 
11. TAPPERHETEN 9  2022-02-22 
 
 
 
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 
 
Bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen kan accepteras kommer därför inte att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Planens genomförandebeskrivning 
Länsstyrelsen noterar att kommunen inte bemött länsstyrelsens synpunkter avseende innehållet i 
arrendeavtalet med arrendatorn. I planens genomförandebeskrivning framgår bland annat att området 
upplåtes i befintligt skick för att användas som småbåts- och gästhamnsändamål samt ställplats för 
husbilar och härmed sammanhängande ändamål. Formuleringen överensstämmer inte med planens 
syfte; ”Enklare ställplatser för husbilar, utan ytterligare service. Plan- och bygglagen (PBL) lägger 
stor vikt vid att planprocessen ska vara demokratisk där både allmänna och enskilda intressen beaktas. 
Kommunen bör därför lägga stor vikt vid att handlingarna i planen blir begripliga. 
 
 
Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
  

Text avseende arrendeavtal har reviderats i planbeskrivningens genomförandedel.  
 
 
 
2. Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
  
 
 
 
3. Oskarshamns Energi 
 
Oskarshamn Energi Nät har inga synpunkter i ärendet! 
 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
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4. Räddningstjänsten 
 
Räddningstjänsten har tagit del av remisshandlingar och gjort en bedömning av brandskyddet, 
samhälls- och individrisk samt tillgängligheten för utryckningsfordon. Räddningstjänsten har inga 
ytterligare synpunkter sedan tidigare granskningar. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
 
 
 
5. Tekniska kontoret 
 
Tekniska nämnden behandlade planförslaget 2020-11-25 § 142. 
Inget väsentligt har tillkommit på planförslaget sedan dess, varför tekniska nämnden inte har 
några synpunkter på handlingarna för Granskningsomgång 3 avseende Vasakajen, 
Figeholm. 
 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
 
 
 
6. Kommunstyrelsen 
 
Liksom under tidigare granskningsförfarande tillstyrker kommunstyrelsen planförslaget.  
 
Att kombinera utrymmet på Vasakajen mellan båtliv och husbilar mellan årstiderna är en för 
båtklubben, kommunen och Figeholmsborna en klok och god förvaltning av markresursen Vasakajen. 
Väl reglerat i plan och bra hanterat av båtklubben kommer det heller inte att störa närboende. Det finns 
goda exempel på denna typ av upplåtelse och samverkan i både Oskarshamns kommun som i andra 
delar av landet. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
 
 
 
7. Socialförvaltningen 
 
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens 
verksamheter och har inget att erinra gällande förslaget. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
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8. Bildningsförvaltningen 
 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 
ser positivt på en detaljplansförändringen och har inget att erinra gällande förslaget. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
 
 
 
9. E:ON 
 
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har inget att erinra. 
 
 
 Svar:  Kommunen tackar för erhållet yttrande.   
 
 
 
Privatpersoner 
 
10. BRIGGEN 3 
 
Vi hänvisar till samtliga våra tidigare inlämnade synpunkter och överklaganden i frågan kring husbilar 
på Vasakajen som har gjorts från 2017 och framåt. Inga av dessa har tagits hänsyn till. 
 
En förändring av syftet att det endast ska omfattas av parkering ändrar inte våra synpunkter och 
därmed sätter vi oss mot den detaljplaneändring som nu ligger ute för synpunkter. 
 
Arrendatorn har genom åren bevisat att det inte kan skötas och dessutom finns det inte utrymme för 
att etablera en parkeringsplats för husbilar utan att tränga undan den verksamhet som redan finns 
på Vasakajen. 
 
Förslaget som ligger ute med syftet att möjliggöra för husbilar att parkera visar inte tydligt hur detta 
kommer att ske. En ändring av syftet i detaljplaneförslaget döljer endast det som planen faktiskt 
avser och har avsett från första början alltså att etablera en ställplats. 
 
Det finns dessutom andra möjligheter till att erbjuda husbilsägare parkering inom och utanför 
samhället. Ta dessa i beaktning istället. 
 
 
 Svar:  Det är kommunens skyldighet i sitt tillsynsansvar att se till att detaljplanen följs. 
 
 Då det inte är fråga om ytterligare service än vad som kan förväntas av en vanlig 
 parkering har ändamålet ändrats till parkering istället för användningen Friluftsliv eller 
 Camping. Ändamålet parkering möjliggör även för husbilar att parkera. Planen syftar 
 till att möjliggöra för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 
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11. TAPPERHETEN 9 
 

Summering av synpunkter 

1 . Syftet i planbeskrivningen har ändrats vid flera tillfällen under processen för att passa in i de 
synpunkter och bedömningar som har gjorts av Länsstyrelsen. Att ändra syftet i ord är en sak men 
det som fortfarande avses är att iordningsställa en ställplats för husbilar med följden att majoriteten 
av befintlig parkeringsyta kommer att tas i anspråk och inte som det framställs i planbeskrivningen 
– på en begränsad yta. 

2. För att finansiera detaljplaneändringen skriver bland annat Henrik Andersson dåvarande 
utvecklingschef, i september 2020 (se utdrag nedan), att kostnaderna ska finansieras genom 
arrendeavgiften om det görs förbättringar för klubben. Detta innebär att arrendatorn måste 
finansiera sitt arrendeavtal genom att ta betalt av så många husbilar som möjligt. Detta får följden 
att husbilar prioriteras yta framför allmänhetens på Vasakajen. Något som Länsstyrelsen poängterar 
inte får ske, se deras utlåtande nedan. 

3. Det har nyligen beslutats i kommunen att arrendatorn får 30 000 kronor per år från 
kommunen som ersättning för att öka tillgängligheten avseende sjösättning. Detta kan 
ifrågasättas av två skäl: 

För det första så är rampen redan öppen, det har aldrig funnit någon bom. Något nämnvärt underhåll 
har ej skett av rampen under de senaste 30–40 åren. Det som skett under hösten 2021 är att en 
avsats har byggts vid sidan av rampen som snarare försvårar för bredare båtar att använda rampen, 
dessutom hamnar avsatsen under vatten vid högvatten. 

För det andra – att kommunen ger ett bidrag för att öka tillgängligheten av sjösättningsrampen visar 
på att ni är medvetna om att det finns ett ökat behov för att kunna nyttja hamnområdet och att 
många båtägare idag sjösätter och tar upp sin båt över dagen. Detta ökar ytterligare behovet av 
tillgängligheten till hamnområdet för att bland annat kunna parkera sin bil och båttrailer. En 
husbilsställplats minskar i stället tillgängligheten för den målgrupp som detaljplanen är avsedd för. 
Kommunen skriver att det är en begränsad del av Vasakajen som ska utnyttjas till husbilar men i 
själva verket handlar det om 2/3 av användbar parkeringsyta som försvinner om det ska betala sig 
med en detaljplaneändring. 
Det är självklart att arrendatorn vid ett genomförande av en detaljplaneändring kommer att reglera 
ytorna till husbilars fördel eftersom kostnaden för detaljplanen måste finansieras. 

4. Kommunen hänvisar befintlig verksamhet (se nedan) till andra parkeringsytor än Vasakajen. Det 
ter sig orimligt att en verksamhet kopplad till småbåtshamn föreslås flytta på sig för att ge plats åt 
husbilar. 
 
5. Gällande tillgängliga parkeringsytor i samhället kan hänvisas till minst två platser möjliga att 
nyttjas av husbilar eftersom kommunen i planförslaget anger att det är just parkering utan 
ytterligare service man är i behov av. Se karta nedan. 

6. Uppenbarligen finns det ett skrivet avtal som anger att Vasakajen används till ställplats. Detta 
strider direkt mot gällande detaljplan och avtalet kan knappast anses vara giltigt. Detta framkommer 
även i Länsstyrelsens bedömning 20 december 2021. Vi har påpekat detta vid många tillfällen sedan 
2017 men detta är inget som kommunen har valt att se över. 
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7. Under åren som gått har ställplats/camping bedrivits med eller utan bygglov och tillsynen från 
kommunens sida har lyst med sin frånvaro trots att tillsynsärenden funnits och periodvis har 
Vasakajen utgjorts mer av karaktären campingplats än småbåtshamn. I avsaknad av tillsyn är det 
naturligt att en verksamhet breder ut sig och faller in i ”det normala”. 

8. Sist men inte minst tas ingen hänsyn till att en husbilsställplats som det handlar om ligger i direkt 
anslutning till ett bostadsområde. 
 
Detta har hänt 
Under flera år har Oskarshamns kommun försökt att få till en husbilsställplats (läs camping) på 
Vasakajen i Figeholm. Initialt var syftet att bereda plats för 12 husbilar och genom att skriva ett avtal 
som strider mot gällande detaljplan, startade husbilscamping på området. Att det har handlat om ren 
camping kan många bilder vittna om. 
 
Det uppdagades ganska snart att varken arrendatorn eller Oskarshamns kommun (tjänstemän så väl 
som politiker) hade koll på att för husbilsställplats krävs bygglov. 
 
Utan att sätta sig in särskilt väl i vad som krävs för att bevilja ett bygglov för husbilsställplats inom 
ett Th område så blev både arrendatorn och Oskarshamns kommun varse om det när ett beviljat 
bygglov revs upp av såväl Länsstyrelsen som Mark och miljödomstolen. Kommunen valde trots detta 
att fortsätta att slå dövörat till problemet och bestämde sig i stället för att finna nya kryphål i 
lagstiftningen. 
 
Kommunen uppmanade då arrendatorn att söka tidsbegränsat bygglov. 
 
Sagt och gjort, arrendatorn sökte tidsbegränsat bygglov vilket förstås kommunens politiker och 
tjänstemän tyckte var en bra idé och beviljade. Återigen, detta trots att medborgare före beslut 
framfört fakta om vad som gäller för ett tidsbegränsat bygglov enligt PBL. 
 
Men ytterligare en gång går man på den berömda pumpen. Kommunen väljer att inte lyssna utan 
menar att man visst kan bevilja ett tidsbegränsat bygglov. Detta överklagas förstås och både 
Länsstyrelsen såväl som Mark och miljödomstolen dömer att det beviljade tidsbegränsade bygglovet 
ska rivas upp. 
 
Kommunen funderar då vidare på hur man ändå skulle kunna få till en ställplats. 
 
Nästa steg blir att man bestämmer sig för att göra om detaljplanen (vilket medborgare tidigare har 
frågat kommunen om det är aktuellt och fått svaret nej det är dyrt och finns inte pengar till). 
Kommunen bestämmer sig ändå för att ta fram ett förslag till ny detaljplan. En granskningsplan tas 
fram och skickas ut för synpunkter i juli 2021. Syftet anges då som ”Planens syfte är att möjliggöra 
för husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen genom att förutom småbåtshamn 
även tillåta uppställning av husbilar”. 
 

Synpunkter inkommer från många olika instanser men inga synpunkter beaktas från dem 
som är närboende eller tillhör kategorin som faller inom ändamålet ”småbåtshamn” dvs har 
båtplats eller på annat sätt nyttjar Vasakajen på det sätt som detaljplanen avser. Dock 
redovisas Länsstyrelsens synpunkter i samrådsredogörelse februari 2021 enligt följande: 
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”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.” 

I December 2021 är detaljplaneändringen ute för en andra granskning och då anges syftet som: 
”Planens syfte är att möjliggöra för husbilsuppställningsplats på en begränsad del av 
Vasakajen genom att förutom Småbåtshamn (V1 ) även möjliggöra för Parkering (P)” 

Kommunen beskriver även arrendeavtalet med arrendatorn enligt nedan (i 
samrådshandlingar december 2021): 

”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.” 

Utdrag ur mejl från Henrik Andersson 1/9 2020 gällande finansieringen av en 
detaljplaneändring: 

”Kommunen har möjlighet att fördela kostnaden på arrendatorn i det här fallet och görs det 
förbättringar för klubben så kan arrendeavgiften höjas. Planen skall inte rymma en camping 
men möjlighet för ställplatser, vilket är stor skillnad. Th med de ursprungliga syftena bör vara 
den huvudsakliga markanvisningen även framöver. Hur ex uppställningsplatser och 
parkeringsytor kan samutnyttjas med ställplatser är det som är intressant att se över.” 

I kommunens samrådsredogörelse februari 2021 hänvisas Bryggföreningen Löjviken 1 till 
att ordna med ett arrendeavtal för parkering. Alltså menar man på allvar att en befintlig 
verksamhet för det första ska flytta på sig och för det andra betala för det. Ska alla som vill 
parkera på Vasakajen tvingas skaffa arrendeavtal för att få parkera eller gäller det endast för 
en målgrupp? 
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Efter att planbeskrivningen varit ute på granskning skickas en ny och reviderad ut och 
Länsstyrelsens bedömning redovisas enligt följande: 

2021-08-02 402-5316-21 

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.” 

 

”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. Granskningsyttrande 2 (3) 
2021- 08-02 402-5316-21 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” 

Vidare skriver Länsstyrelsen: 
 

”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.” 
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Efter detta börjar kommunen återigen att arbeta med att ändra syftet för att få igenom en 
husbilsställplats. I granskning nr 2, december 2021 har man bestämt sig för att ändra 
syftet till att möjliggöra för husuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen. 

 
”PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra för husbilsuppställningsplats på en begränsad del av Vasakajen 
genom att förutom Småbåtshamn (V1 ) även möjliggöra för Parkering (P).” 

Återigen kommer synpunkter in från närboende och allmänhet samt 

Länsstyrelsen. 2021-12-20 skriver Länsstyrelsen 

”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” 

I februari 2022 har ytterligare en planbeskrivning skickats ut för synpunkter. Återigen 
har syftet ändrats för att passa in i Länsstyrelsens bedömningar. 

Det syfte som anges i planbeskrivningen februari 2022 är 

”PLANENS SYFTE 

Planens syfte är att möjliggöra för Småbåtshamn (V1 ) samt Parkering (P). Enklare ställplatser för 
husbil, utan ytterligare service, ingår i användningen Parkering (P).” 

Återigen, det förändrade syftet (småbåtshamn samt parkering) är något som redan befintlig 
detaljplan MA67 omfattar och en detaljplaneändring innebär egentligen ingenting med 
avseende på det syfte som anges planbeskrivningen i februari 2022. 

Som medborgare i Oskarshamns kommun har vi nyttjat vår rätt till att yttra oss i frågor som 
vi känner oss berörda av och som vi vill ska gagna den stora massan dvs allmänheten. Tyvärr 
möts synpunkter med nonchalans, det har visat sig genom beslut och domar att vare sig 
kommunens tjänstemän eller politiker har tillräcklig vilja och/eller kompetens för att fatta 
hållbara beslut i det här ärendet. En känsla man får är att beslutsfattare inte är tillräckligt 
insatta i besluten man är med och fattar. Detta resulterar i en rad beslut som rivs upp gång 
efter gång. 
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Inte heller verkar man ta man ett steg tillbaka för att reflektera över vad som egentligen 
avses i de synpunkter som kommer in och även har prövats i flera instanser och fått rätt. Vår 
upplevelse i allt detta är att man bestämt sig för att genomföra en ändrad detaljplan trots att 
det kostar både mycket pengar och tid och alla inblandade målgrupper står i slutändan som 
förlorare – båtturismen, fisketurismen, husbilar och den breda den breda allmänheten. 
Behovet av Vasakajen är så mycket större för den stora massan än för den lilla målgrupp i 
sammanhanget som husbilar utgörs av men som tar mycket stora ytor i anspråk. Dessutom 
utan något som helst behov av att ligga vid vatten. 

 
 

 
 Svar:  Användningen småbåtshamn kan fortgå inom Vasakajen. Arrendatorn vilken bedriver 
 verksamhet på platsen bedömer att småbåtshamn går att samordna med ställplatser för 
 husbil.  
 
 Det är kommunens skyldighet i sitt tillsynsansvar att se till att detaljplanen följs. 
 
 Då det inte är fråga om ytterligare service än vad som kan förväntas av en vanlig 
 parkering har ändamålet ändrats till parkering istället för användningen Friluftsliv eller 
 Camping. Ändamålet parkering möjliggör även för husbilar att parkera. Planen syftar 
 till att möjliggöra för Småbåtshamn (V1) samt Parkering (P). 
 
 
 
 

2 

1 

1 och 2 visar på 
exempel av befintliga 
parkeringsytor som kan 
användas för 
Parkering av 
husbilar utan 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 
Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter granskning 3:  

o BRIGGEN 3   
o TAPPERHETEN 9 

   
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Lisa Hjelm 
Planchef   Planarkitekt 


