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Bilaga till planbeskrivning  

Granskningshandling 

Ändring av detaljplan för DA 34, RÖDSLE 1:1 med flera 
fastigheter, Rödsle, Oskarshamns kommun  
 

 
    Flygfotot över planområdet. 

Dnr SBN 2022/000157 

Uppdragsbeslut 2022-09-13 

Samrådsbeslut 2022-09-13 

Granskningsbeslut 2023-02-06 

Antagande 

Laga kraft 

Medverkande i planarbetet 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadskontoret i Oskarshamns kommun. Följande 

personer har medverkat i planarbetet. 

Sarah Hassib  Planarkitekt  
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Detaljplaneprocessen 
Plankartan med planbestämmelser är detaljplanens viktigaste handling och är det dokument av 

planhandlingarna som är juridiskt bindande. Planbeskrivningen (detta dokument) är till för att 

beskriva detaljplanens syfte och dess förutsättningar och förändringar. I planbeskrivningen 

ingår också beskrivningar av planens konsekvenser och hur det är tänkt att planen ska 

genomföras. 

Nedan ges en inledande beskrivning av vad en detaljplan är och hur processen för just den här 

detaljplanen ser ut. 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas nytt eller när bebyggelse ska förändras eller 

bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden 

och redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, privat kvartersmark och vattenområden 

ska se ut. En detaljplan medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en 

särskild genomförandetid, som är minst 5 år och högst 15 år. Planen är bindande vid prövning 

av lov. Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan 

markägare och samhället utan också markägare emellan. 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark och vatten. Detta kallas ofta det 

kommunala planmonopolet och innebär att det är kommunerna som antar planer inom de 

ramar som samhället bestämt. Det kommunala planmonopolet innebär att kommunen 

bestämmer om planläggning ska komma till stånd eller inte. 

Val av förfarande 

Processen för att upprätta en detaljplan kan ske med standard eller utökat förfarande. 

Planförfarandena skiljer sig något åt, men i stora drag följer de samma mönster. I det här fallet 

upprättas detaljplanen med standard förfarande och nedan följer en kortare beskrivning av 

processen, se även figuren nedan. 

Samråd 

Under samrådet är ett första förslag till detaljplan allmänt tillgängligt under minst tre veckor. 

Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter och kunskap från de som berörs av planen. 

Under samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare samt andra som har ett väsentligt intresse 

av planförslaget ges möjlighet att lämna synpunkter. Inför samrådet ska kommunen kungöra 

förslaget till detaljplan i tidningen samt på kommunens anslagstavla.  

Granskning 

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella 

ändringar görs i planhandlingarna. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som 

berörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. Därefter görs det nya planförslaget allmänt tillgängligt för 
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granskning under minst tre veckor. Under granskningen är det återigen möjligt att lämna in 

synpunkter på förslaget. 

Antagande och laga kraft 

Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och 

eventuella ändringar görs i planhandlingarna.  

Om inga överklaganden inkommer vinner detaljplanen laga kraft fyra veckor efter det att 

protokollet från samhällsbyggnadsnämnden justerats. 

 

 

Flödesschema. 

 

 

Ändring av detaljplan 

Denna ändring av detaljplan innebär att en ändring görs i den ursprungliga detaljplanens 

plankarta. 

Ändringen som föreslås i denna planbeskrivning förs efter laga kraft in i den gällande planens 

plankarta och denna planbeskrivning blir en ny bilaga till gällande byggnadsplan DA 34. När 

ändringen fått laga kraft så är det planen i sin ändrade form som gäller. 

För de områden i planen som omfattas av ändring gäller både de ändrade bestämmelserna och 

övriga bestämmelser i den ursprungliga detaljplanen.  
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Detaljplanens syfte 
Syftet med ändringen är att ändra maximal byggnadsyta inom hela kvarteret till största 

byggnadsarea per fastighet. 

Planens syfte fortsätter att gälla efter ändringen, möjliggöra för bostadsexploatering, och 

avsikten med ändringen stämmer överens med planens (DA34) syfte. 

Beskrivning av detaljplanen 

Hela detaljplanen 

Läge och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra delen av Oskarshamns stad vid Långelid i stadsdelen 

Rödsle. Ändringen berör kvarteren Kyrktuppen och Kyrkbänken. Planområdet består av 

befintliga villafastigheter i privat ägo. Se översiktskarta samt berörda kvarter på kartorna 

nedan. 
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Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Under 

genomförandetiden kan planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl 

finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång 

fortsätter den att gälla. Efter genomförandetidens utgång kan dock planen ändras eller 

upphävas utan att upp-komna rättigheter i planen behöver beaktas. 

Motiv till detaljplanens regleringar 

Reglering av egenskapsbestämmelser 
Bestämmelser som tas bort i gällande plan: Maximal byggnadsyta 5500 samt 4500 kvm inom 

kvartersmark. 

 

Ersätts med: e1: Största byggnadsarea är 220 kvm per fastighet. 

 

Ersätts med: e2: Största byggnadsarea är 210 kvm per fastighet. 

 

Egenskapsbestämmelser som läggs till: 

b1: Minst 30 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig och möjliggöra för infiltration av 

dagvatten. Bestämmelsen säkerställer att del av dagvatten kan omhändertas inom respektive 

fastighet. 

 
Genomförandetiden är 5 år från det att ändringen av planen fått laga kraft. 
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Genomförandefrågor 
I genomförandedelen redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 

ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av detaljplanen. Här redovisas kommunens utgifter och inkomster som 

föranleds av planen. Planbeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska ses 

som vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Ekonomiska och organisatoriska frågor 

Planavgift 

Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

Beräknad tidsplan 

Samråd   oktober 2022 

Granskning   februari 2023 

Antagandeprövning  maj 2023 

Ledningar 
Planområdet ligger inom Oskarshamns kommun verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

Eventuellt byggande inom respektive fastighet sker i enskild regi. Fastighetsägare ansvarar för 

kostnader vid eventuell ändring av befintliga ledningar och anläggningar för bland annat 

energidistribution inom de aktuella fastigheterna. Planens genomförande i sig förutsätter 

ingen ändring varken av energidistributionen eller av andra ledningar. 

Planeringsunderlag 

Kommunala 

Översiktliga planer 

Planförslaget strider ej mot gällande översiktsplan, antagen 2003. Området som berörs av 

ändringen är inte utpekat i gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 
Planförslaget berör del av gällande detaljplan: 

- Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Rödsle 1:1 med flera fastigheter, 

yttre Rödsle, DA34 (1971-04-16). Planområdet är utpekat som bostadsändamål för rad- eller 

kedjehus. (Område som berörs av ändringen visas med röd streckad linje på kartan nedan.) 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning av om genomförandet av detaljplan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan har gjorts. Den sammanlagda bedömningen är att genomförandet av 

detaljplanen inte medför sådan betydande negativ miljöpåverkan som kräver en 

miljöbedömning. Skälen för detta är att planen 

inte kan antas medföra betydande påverkan på varken kultur-, natur-, sociala eller materiella 

värden. Planförslaget medför inte heller påverkan på risker för människors hälsa eller miljön. 

Genomförandet av planen bedöms möjliggöra effektivt utnyttjande av materiella värden då 

behovet av bostäder tillgodoses på en plats nära befintlig infrastruktur. Se Undersökning om 

BMP för ställningstagande och motivering. Delegationsbeslut har skett under samrådstiden. 
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Planeringsförutsättningar 

Miljökvalitetsnormer 
Det finns tre aktuella förordningar om miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i 

utomhusluft, en för vattenförekomst och en för omgivningsbuller. En detaljplan får inte 

medföra att en miljökvalitetsnorm överträds. 

Luft 

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena kvävedioxid/kväveoxid, 

svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 

kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors 

hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.  

 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms inte överskridas. 

Buller 

Det är viktigt att man ur god boende- och miljösynpunkt planerar bostäderna så att riksdagens 

riktvärden gällande buller från trafik uppnås. Ljudnivåer från trafik regleras i förordningen 

(2015:216) om trafikbuller. Fr.o.m. 1 juli 2017 har regeringen beslutat om en 

förordningsändring som innefattar en höjning av riktvärdena för buller vid en 

bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. Ändringen av riktvärden för buller innebär att 

för bostäder upp till 35 m2 höjs riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vid fasad från 60 dBA 

till 65 dBA. För bostäder större än 35 m2
   höjs riktvärdet från 55 dBA till 60 dBA. 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå gäller vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. Om möjligt eftersträvas lägre nivåer än vad riktvärdena 

anger. 

 

Planområdets matargata är Dödergrens väg som sedan delar sig och blir mindre villagator som 

servar planområdets kvarter. Kvarteret Kyrktuppen trafikeras av Bröllopsvägen och 

Söndagsvägen. Kvarteret Kyrkbänken trafikeras av Breda vägen och August och Huldas väg. 

Samtliga vägar har en reglerad hastighet på 40 km/h. I södra delen av planområdet ( på 

Dödergrens väg)  uppmäts 794 ÅVDT (årsmedeldyngstrafik) samt 6 tunga fordon.  

 

Kvarteret Kyrkbänken ligger ca 50 meter från Dödergrens väg vilket genom Boverkets 

beräkningsmetoder i texten Hur mycket bullrar vägtrafiken? bedöms riktvärdena för buller 

uppnå 47 dBA vid fasad, vilket ligger under riktvärdet 60 dBA. 

 

Kvarteret Kyrktuppen ligger ca 5 meter från Dödergrens väg och bedöms ha mindre ÅDVT 

än vid kvarteret Kyrkbänken. Riktvärdena för buller bedöms uppnå <53 dBA vid fasad, vilket 

är lägre än de rekommenderade riktvärdena.  

 

Enligt samma metod har även beräkningar gjorts med hänsyn tagen till framtida trafikflöden. 

Dessa beräkningar baseras på trafikuppgifter från Oskarshamns kommun, som uppräknats till 

2040 års nivåer med ett antagande om en schablonmässig ökning om 1 % årligen. 
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Årsmedeldygnstrafik för Dödergrens väg år 2040 beräknas utifrån detta uppgå till 957 fordon. 

Beräkningar utifrån framtida trafikflöden ger att värdet för buller inom området uppnår 53 

dBA vid sådan fasad som tillhör bostad. 

 

Planområdet ligger inte i närhet av industrier som bullrar eller genererar några utsläpp.  

 
Planförslaget bedöms inte medföra att högsta rekommenderade gränsvärden gällande buller 

överskrids. 

 

Vatten  

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i 

kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. 

Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet 

och kallas då formellt för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och 

kemisk ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen 

bedöms på en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig) medan 

kemisk ytvattenstatus har två klasser (god eller uppnår ej god). Grundvattens kemiska och 

kvantitativa status klassas som god eller otillfredsställande. 

 

Den vattenförekomst som ligger närmast planområdet är Döderhultsbäcken. Dess ekologiska 

status klassas som otillfredsställande och dess kemiska status som uppnår ej god. Döderhults-

bäcken mynnar i havet, i vattenförekomsten Inre Oskarshamnsområdet.  
Den vattenförekomst som är berörd enligt EU:s vattendirektiv är Inre Oskarshamnsområdet 

(SE571552-162848), vilken är recipient för områdets dagvatten. Dess ekologiska status är 

klassad som måttlig och den kemiska statusen är klassad som uppnår ej god. 

Oskarshamns kommun avser att genom framtida insatser minska föroreningar via dagvatten 

från tätorten till Döderhultsbäcken samt Inre hamnen. Ett flertal åtgärder för att rena och 

fördröja dagvattnet från olika delar av tätorten blir då aktuellt. En av åtgärderna innebär att en 

damm anläggs vid en naturlig lågpunkt som ligger vid den så kallade ”Gamla snötippen” vid 

Norra Fabriksgatan och Döderhultsbäcken. Dammen får sin bräddning ut till 



Sida 11 av 14 

 
 
 
 
 

Döderhultsbäcken och kommer möjliggöra för en naturlig rening och fördröjning. Avståndet 

till Döderhultsbäckens utlopp vid Inre hamnen blir cirka 1 km. En annan av åtgärderna sker 

vid Döderhultsbäckens utlopp till Inre hamnen och Östersjön genom att skärmbassänger 

anordnas där för rening och sedimentation av dagvatten. En av utgångspunkterna vid 

utformningen är att åtgärderna ska rena och fördröja dagvatten från tätorten vid upp till stora 

regn (ungefär 20-årsregn). Åtgärderna ska även utformas för att gynna naturvärden och med 

särskild hänsyn till fisk. 

Sammantaget anses detaljplanens genomförande inte påverka miljökvalitetsnormen för 

aktuella vattenförekomster.  

Miljö 

Dagvatten 

Det bästa och enklaste sättet för att omhänderta dagvattnet är att fördröja dagvattnet inom 

fastigheten, genom att låta vattnet tränga ner i marken (infiltreras) på tomtens grönytor eller 

andra genomsläppliga ytor som exempelvis grus. En tumregel för hur stor yta som behövs för 

att vattnet ska kunna tas upp av marken är mellan 1-2 gånger den hårdgjorda ytan, till 

exempel takets yta. Hårdgjorda ytor bör utföras i genomsläppliga material såsom grus eller 

plattor med genomsläppliga skarvar. Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis 

också vara det för att dagvattenmängden som måste ledas bort inte ska öka. 

 

Planområdet är idag bebyggt med bostadsbebyggelse och kommer även efter denna ändring 

fått laga kraft användas för bostadsändamål. Dagvattenhanteringen sker idag första hand 

genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Ytor för lokalt omhändertagande av 

dagvatten finns inom respektive fastighet.  

 

I ändringen av detaljplan införs en planbestämmelse om att 30 % av fastighetsarean ska 

möjliggöra infiltration av dagvatten på plankartan. Påverkan på aktuell vattenförekomst 

bedöms därmed som liten. 

Hälsa och säkerhet 

Föroreningar 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Vid misstanke eller upptäckt av förorening i 

samband med schaktning inom planområdet måste kommunen omedelbart underrättas och en 

anmälan ska då även skickas till tillsynsmyndigheten, kommunen. 

Om föroreningar skulle påträffas inom planområdet ska området saneras så att nivåerna 

för Naturvårdsverkets generella riktvärde för Känslig Markanvändning (KM) uppfylls. 
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Klimat 
Klimatfrågor utgör en planeringsförutsättning som kommunen tar hänsyn till vid 

planläggning. Medveten planering av bebyggelse och infrastruktur kan minska samhällets 

sårbarhet och bättre anpassa samhällsbyggandet till de följder som ett förändrat klimat kan 

medföra. En global ökning av medeltemperaturen väntas medföra en klimatförändring med 

betydande konsekvenser för naturmiljö och samhälle. Effekter såsom förskjuten växtsäsong, 

havsnivåhöjning, torka, upphettning inom tät bebyggelse, skogsbränder och översvämningar 

ställer krav på åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar som sker nu och i 

framtiden.  

 

Ansvaret för fysisk planering gör att kommunen har en nyckelroll för anpassning till 

klimatförändringarna. Vid pågående arbete med ny översiktsplan ”Översiktsplan 

Oskarshamns kommun 2030”, har underlag gällande klimatanpassning tagits fram. 

Dokumentet, daterat 2021-02-04, är benämnt ”Klimatanpassning. Klimatrisker och 

anpassning i den bebyggda miljön. Underlag till översiktsplan, Oskarshamns kommun”.  

Dokumentet innefattar bland annat analys av nuläge och förväntade klimatförändringar, 

förutsättningar och utmaningar på grund av klimatförändring och förslag till strategier för att 

hantera klimatrisker i bebyggelsen.  

 

Dokumentet berör inte aktuellt planområde varför kommunen bedömer att det aktuella 

planförslaget innebär en lämplig markanvändning för det avsedda användningsändamålet. 

Relevanta klimateffekters inverkan på planområdet bedöms inte medföra problem, varken i 

nutid med rådande förhållanden eller med avseende på förutsägbara framtida förhållanden. 

Något behov av klimatanpassningsåtgärder bedöms inte föreligga inom planområdet. 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. Anmälningsplikt råder enligt 

kulturmiljöslagen om en fornlämning påträffas inom planområdet. 

Om fynd görs av plats eller föremål som omfattas av fornminnesskydd ska arbetet stoppas och 

fyndet anmälas till Länsstyrelsen, som har att besluta om och på vilka villkor arbetet får 

fortsätta. 

Konsekvenser 

Fastigheter och rättigheter 
Ändringen av detaljplanen avser specifikt fastigheterna inom kvarteren Kyrktuppen och 

Kyrkbänken och innebär ingen fastighetsbildning eller andra fastighetsrelaterade 

konsekvenser. 
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Bebyggelseområde och kulturmiljö 
Kvarteret Kyrktuppen: Idag gäller en maximal byggnadsyta på 5 500 kvm för hela 

kvarteret. Kvarteret har en total area på ca 17 800 kvm (vilket innebär att ca 31 % av kvarteret 

får bebyggas). Inom kvarteret finns idag 27 villafastigheter, 5 500  kvm fördelat på dessa 

villafastigheter ger en byggnadsarea på ca 205 kvm/fastighet. Ändringen innebär en ökning på 

ca 15 kvm inom respektive fastighet. 

 

Den befintliga exploateringen inom varje fastighet upptar idag en yta på mellan 170 kvm – 

220 kvm. Detta innebär att föreslagen ökning av byggnadsarean gör att berörda fastigheter 

blir planenliga. Ändringen av detaljplanen möjliggör därav inte för en omfattande utökning av 

byggnadsarean inom kvarteret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvarteret Kyrkbänken: Kvarteret Kyrkbänken: Idag gäller en maximal byggnadsyta på 

4500 kvm för hela kvarteret som har en total area på ca 16 000 m2 (vilket innebär att ca 28 % 

av kvarteret får bebyggas idag). Inom kvarteret finns idag 30 villafastigheter, 4 500 kvm 

fördelat på dessa villafastigheter ger en byggnadsarea på ca 150 kvm/fastighet. Ändringen 

innebär en ökning på ca 60 kvm inom respektive fastighet. 

 

Den befintliga exploateringen inom varje fastighet upptar idag en yta på mellan 175-210 kvm. 

Detta innebär att föreslagen ökning av byggnadsarean gör så att berörda tomter blir 

planenliga. Ändringen av detaljplanen möjliggör därav inte för en omfattande utökning av 

byggnadsarean inom kvarteret. 
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Framtida åtgärder i bebyggelsen behöver ta viss hänsyn till rådande kulturvärden på grund av 

bebyggelsens ålder. Befintliga byggnader inom planområdet uppfördes under 1970-talet.  

Bebyggelsen är kännetecknande för tidsperioden då dessa uppfördes och bär karaktären av 

småskalig bostadsbebyggelse i form av kedjehus, med mycket bostadsyta på förhållandevis 

små tomter. Huvudbyggnaderna är uppförda i 1 ½ plan.  

Kulturvärdena bedöms främst bestå av områdets karaktär genom dess gavelställda hus mot 

gatan och med uppfarter och förgårdar mellan gata och hus. Bebyggelsen är enhetligt placerad 

med större trädgårdytor placerade mot baksidan. Baksidorna möter varandra inom kvarteret 

och skapar en grön zon inom bebyggelsen. Bostadskvarteret som helhet bedöms som ett 

kompakt kvarter där det under tidens gång skett tillbyggnader i form av bland annat förråd 

och uterum. Fasadkulörerna varierar inom området i en förhållandevis balanserad färgskala. 

Taken i området har liknande kulörer.   

Eventuellt framtida tillbyggnader så som förråd och uterum bör anpassas så de underordnar 

sig huvudbyggnadens volym. Om eventuella takkupor byggs till vindsplanet ska även dessa 

anpassas och underordna sig huvudbyggnadens karaktär och utformning.   

Allmänna och enskilda intressen 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande påverkan för allmänna eller 

enskilda intressen. Ändringen avser bestämmelser för samma användningsändamål likt 

tidigare. Ändringen innebär att anpassning sker till den befintliga bebyggelsens nuvarande 

byggnadsyta på fastigheterna. 

Övrigt 
Utifrån de givna förutsättningar som råder för den redan befintliga bebyggelsen på den 

aktuella platsen, bedöms platsen/ marken som lämplig för ändamålet vad gäller 

översvämningsrisk och dagvattenhantering. 

Inga förutsättningar eller förändringar av väsentlig betydelse bedöms ha tillkommit jämfört 

med vad som tidigare låg till grund för den ursprungliga detaljplanen. 

 

Den ändrade detaljplanens förutsättningar och påverkan bedöms inte innebära någon 

betydande påverkan för allmänna eller enskilda intressen. 

 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte leda till betydande påverkan på miljön, människors 

hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

 

Ändringen av detaljplan bedöms inte heller medföra några fastighetsrättsliga, tekniska eller 

ekonomiska konsekvenser för enskilda. 

 


