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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 
 

 
Detaljplan för del av Dragskär 1:5 mfl fastigheter  
Dragskär, Oskarshamns kommun  
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret mars 2022 
 
 
 Dnr SBN 2020/000010  
 
Uppdragsbeslut 2020-03-10  

Samrådsbeslut  2020-11-03  

Granskningsbeslut 1 2021-11-09  

Granskningsbeslut 2 2022-06-14 

Antagandebeslut  2022-11-28 

 

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 antagandeskedet och vilka 

synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

Granskningsskedet 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, vilket betyder att planförslaget först varit ute på samråd 

och därefter ställts ut för granskning. Granskningen pågick 23 november 2021 – 2 januari 2022  och 

berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter 

gällande detaljplanen. Underrättelsen om granskning anslogs på kommunens anslagstavla, i 

lokaltidningen den 20 november och på kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner), samt 

genom direktutskick till berörda sakägare. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på 

hemsidan och i entrén i Stadshuset.  

 

Granskningsmöten ägde rum 14 december och 17 december 2021 och nedan redovisas de anteckningar 

som togs på mötena som berör planhandlingarna: 

 
Möte 1 under granskningstiden för detaljplan Dragskär 1:5, tisdag 14 dec kl 17:00.  

18 st på plats och 12 st via Teams. (kommunens svar i kursiv text) 

 
Vad är syftet med planen, vad händer med resterande markområden? Planen medger en allt för stor 

påverkan på området. 

Syftet är att sälja ett antal bostadstomter, resterande marker tar vi inte ställning till. Planarbetet 

undersöker möjlig exploatering. Justeringar går fortfarande att göra.  

 

Strandskyddet tar inte med sankmarken vilket påverkar möjlighet till rekreation i området. 

Filtreringsytorna för dagvatten avvattnas snabbt och når havsvattnet innan rening.  

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Strandskyddet räknas från kustlinjen och linjen är hämtad från lantmäteriets fastighetskarta. 

Dagvatten som rinner från en villatomt anses inte vara så pass förorenad så att en reningsanläggning 

krävs. Dagvattenytorna fungerar som uppsamlingsytor så för att inte påverka annan fastighet. 

 

I naturinventeringen beskrivs kompensationsåtgärder, vem ansvarar för att de genomförs? 

Det är exploatörens ansvar. Naturinventeringen anger att det kan och bör anläggas 

kompensationsåtgärder men kommunens bedömning är att det inte ställs några krav för att gå vidare 

med exploateringen.  

 

Småbåtshamnen kommer påverka intilliggande fastigheter negativt, varför planeras inte båthamnen i 

Skuthamnen istället? 

Detta kommer undersökas. (Inventering ägde rum i januari 2022 och kommunen gör bedömningen att 

den förslagna platsen ligger för nära den kommunala bryggan- mindre än 40 meter). 

 

Hur löser ni tunga transporter förbi 1:2? Trafiken kan inte öka förbi här, man kan inte ens möta en 

cyklist här. 

Vi kommer studera detta vidare. Breddning av vägen är möjlig enligt gällande detaljplan tex genom 

ett gångstråk som har stöd i gällande detaljplan. 

 

Hur ska de nya fastighetsägarna ta sig ner till vattnet, det är ju endast badplatsen som är tillgänglig? 

Det finns flera möjligheter att nå vattnet. 

 

Hur ska vägen disponeras, vem ansvarar för breddning? 

Planen möjliggör breddning av väg, behovet kanske inte uppstår men markområde reserveras för 

detta. Det är upp till vägsamfälligheten att avgöra. Ett förslag på disposition finns bifogat i 

trafikutredningen. 

 

Trafikutredningen pekar på att hastigheten bör sänkas från 70 km/h till 40 km/h, detta är inte möjligt 

då vi får stadsbidrag. 

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där 

staten är väghållare och på enskilda vägar. Länsstyrelsen kan till exempel besluta om 

hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka. Vsf får ansöka hos Lst 

om sänkt hastighet i så fall. 

 

Hur kommer den ökade trafiken påverka av- påfart vid E22? 

Rådande situation anses klara den ökning som planförslaget medger.  

 

Tycker kommunen det är acceptabelt med de ökade kostnader i form av skolskjuts etc. denna plan 

kommer innebära? 

Politikerna har tagit ställning och är de som i slutändan godkänner planen. 

 

Mötesplatsen är placerad på privat mark. 

Berörda fastigheter för mötesplatserna är Fittjehammar 11:1 och Dragskär 1:1 samt Dragskär 1:5. 

 

Mötesplatsen innan bron kommer nyttjas för parkering då det är många som parkerar där. 

Mötesplatsen kan skyltas upp. 

 

Hur kommer brandbilar kunna vända i de nya områdena? Hur löser man brandvatten och brandposter? 

Brandbilar når fastigheter från ett avstånd på 50 m. Det är möjligt att använda havsvatten till 

brandvattnet.  

 

Hur löser man nivåskillnaderna på nya bostadstomter, hur löser man att vatten inte rinner ner på 

befintliga fastigheter. 
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Det är köparen som ansvarar inom bostadsfastighet om inte exploatören iordningställer marken innan 

försäljning.  Avrinningsstråk till befintliga lågpunkter omhändertar dagvattnet. 

 

Om planen går igenom ska hela området säljas till en exploatör då? 

Detta är inte avgjort än.  

 

Man kan styra upp hur bebyggelsen ska placeras och utformas i ett gestaltningsprogram. 

Detta görs inte i denna plan. Går även att genomföra i nästa steg. 

 

 

Möte 2 under granskningstiden, fredag den 17/12 kl 12,00. 10 st på plats, 6 st via Teams 

 
Nockhöjden föreslås till 8,5 m, gäller det för alla på Dragskär? 

Det gäller endast för fastigheter inom den nya planen. Övriga planer anger 4 m och 7 m 

byggnadshöjd vilka i praktiken kan bli högre då nockhöjden inte begränsas. 

 

När gällande plan gjordes på 50-talet tog länsstyrelsen bort ett antal föreslagna tomter, naturen skulle 

bevaras, vad har förändrats som gör att denna stora exploatering är möjlig? 

Nya förutsättningar, naturinventering är gjord – hänsyn tas till naturvärden. Kommunalt va möjliggör 

också att vatten och avlopp kan lösas på ett godtagbart sätt. Pågående planarbete utreder hur stor 

exploatering som kan vara möjligt. 

 

Det finns flertalet fåglar på Dragskär; berguv, havsörn, hackspett, fladdermöss, även uttern har setts 

härute.   

Fågelinventering är gjord och föreslagen exploatering anses inte missgynna inventerade arter. 

 

Befintliga fastigheter längs med vägen upplever redan idag trafikfara med dåliga siktförhållanden, 

utredningen är inte bra och har inte belyst befintliga förhållanden på ett korrekt sätt. Hur kan man bara 

föreslå höja hastigheten till 40 km/h, helt omöjligt? Trafikutredningen borde göras av någon annan. 

Kommunen vill att synpunkter på trafikutredningen skickas in så ska vi se över ev. revideringar och 

kompletteringar. 

 

Föreslaget vägområde, hur ska den disponeras? Hur bred asfalt? Gäller detta för hela vägen? Vem gör 

detta? Vad ansvarar exploatören för? Vägbredden i Saltvik är 10 m, 5,5 m asfalt? Vad är skillnaden på 

enskild och allmän väg, varför är det ok med smalare på enskild väg? De obebyggda tomterna är inte 

medtagna i vägutredningen. Vem ansvarar för anläggandet av mötesplatser? 

Vägområdet på 8 m är till för att plats ska finnas för en ev breddning av vägen, vägsamfälligheten 

avgör hur den ska se ut. Trafikutredningen har gjort beräkningar på de nya föreslagna tomterna. 

Trafikutredningen redovisar ansvar för föreslagna åtgärder. 

 

Bryggans placering, vem ansvarar för den och vägen till den? Vägen ner är farlig, det är väldigt 

kuperat och halt. Båtplatserna ligger 500 m från nya tomter, ingen går så långt med packning, hur  

kommer det se ut med bilparkering? 

Det kommer bildas en gemensamhetsanläggning som sköter och anlägger bryggan och gångvägen 

ner. Båtplatserna är till för de boende i området så parkering ska ske på den egna fastigheten.  

 

Tomter och väg ovanför 1:40 kommer behöva sprängas och fyllas en hel del, stor påverkan på miljön. 

Inga lämpliga tomter. Dagvattenhanteringen fungerar inte idag från anlagd va ledning, hur kommer det 

då fungera från nya tomter? Vem ansvarar för dräneringen om det inte fungerar? Vi har dialog kring 

va-ledningar och diket ang dagens situation. Ytor för omhändertagande av dagvatten finns i 

planförslaget och dagvatten från nya tomter kommer inte påverka befintliga fastigheter om avrinning 

sker enligt planhandlingarna.. 
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Hur tänker kommunen som tar i anspråk detta välutnyttjade rekreationsområde? Kommer få en helt ny 

karaktär, det blir ett villaområde.  Kommunen måste värna om sådana här havsnära naturområden. Om 

man lägger till bebyggelse lite här och där kommer vi snart inte ha dessa rekreationsområden i 

närheten av bostäder. 

När översiktsplan tas fram för kommunen ser man över rekreationsområden och närhet till 

grönområden så det blir en bra struktur på utbyggnadsområden. 

 

Var syftet från början, när kommunen beslutade att anlägga kommunalt va, att exploatera fler tomter 

för att täcka va kostnaderna? Vi har alla betalat dyra anslutningsavgifter. 

Då kommunen inte har rådighet över marken fanns inga sådana tankar, fastighetsägarna hörde av sig 

under 2018 att dem önskar utreda möjlighet för fler tomter. 

 

Gjordes inverteringar i samband med VA projektet? 

Innan start av VA projektet gjordes en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken, 

för nedläggande av VA-ledningar i vattenområdena Dragskärs kanal till länsstyrelsen i Kalmar län. I 

beslutet från länsstyrelsen framkom även att ”verksamheten/åtgärden (inklusive förberedande 

arbeten) för del av ledningsdragningen med sträckningen Dragskärs kanal och ute på Dragskär, får 

inte utföras 15 feb – 31 augusti för att inte störa områdets störningskänsliga fågelfauna. 

Verksamheten/åtgärden (inklusive förberedande arbeten) för del av ledningsdragningen som sker 

på fastlandet mellan Saltvik och Dragskär med passage över Skrämmebäcken får inte utföras 1 

jan – 31 juli för att inte störa lekande fisk och områdets störningskänsliga fågelfauna”. 

Detta har Oskarshamn kommun förhållit sig till.  

Ön Dragskär omfattas av en byggnadsplan, Dragskär 1:1 m.fl. från 1967, där strandskyddet ej råder. 

Då ledningspassagen över Dragskärs kanal kommer att ske norr om bron omfattas åtgärden av 

byggnadsplanen och denna del av ledningsdragningen kräver därmed ingen strandskyddsdispens. 

 

Var tydliga i kommunikationen! 

Det är kommunens syfte, vi ska komplettera  och göra trafikutredningen samt stycket om dagvatten 

tydligare. 

 

Borde inte de nya bostäderna styras upp, gestaltningskrav? 

Vi ställer inte dem kraven i detaljplanen, kan göras i senare skede, inför försäljning.  
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 29 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

Yttrande från   Ankomstdatum Kommentar 
 

1. Länsstyrelsen  2022-01-20 

2. Kretslopp Sydost  2021-11-24  Inga synpunkter 

3. Lantmäteriet  2021-11-30 

4. Trafikverket  2021-12-03 

5. Privatperson Dragskär 1:65 2021-12-08 

6. Räddningstjänsten  2021-12-15  Inga synpunkter 

7. Socialnämnden  2021-12-16  Inga synpunkter 

8. Bildningsnämnden  2021-12-20  Inga synpunkter 

9. Privatperson Dragskär 1:26 och 1:15 2021-12-29 

10. Privatperson Dragskär 1:45 2021-12-30 

11. Privatperson Dragskär 1:12 2021-12-30 

12.Privatperson Dragskär 1:2  2021-12-30 

13.Privatpeson Dragskär 1:68 2022-01-01 

14. Privatperson Dragskär 1:40 2022-01-02 

15. Privatperson Dragskär 1:22 2022-01-02 

16. Privatperson Dragskär 1:62 2022-01-02 

17. Privatperson Dragskär 1:18 2022-01-02 

18. Privatperson Dragskär 1:70 2022-01-02 

19. Gemensamt yttrande,  

38 fastighetsägare i Dragskär 2022-01-02 

20. Privatperson Dragskär 1:66 2022-01-02 

21. Storängens samfällighetsförening 2022-01-02 

22. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 2022-01-02 

23. Virkvarn-Dragskärs  

       Samfällighetsförening  2022-01-02 

24. Privatperson Dragskär 1:46 2022-01-02 

25. Privatperson Dragskär 1:47 2022-01-02 

26. Privatperson Dragskär 1:27  2022-01-02 

27. Privatperson 1 Dragskär 1:67 2022-01-02 

28. Privatperson 2 Dragskär 1:67 2022-01-02 

29. Privatperson Dragskär 1:13 2022-01-02 

 

 

Sammanfattning av ändringar  

Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter granskningen. 

 

 

Plankarta 
 

- Maximal byggnadsarea för huvudbyggnad har ändrats till 200 kvm/fastighet 
- Avstånd till fastighetsgräns för alla byggnader har ändrats till 4 meter för nya fastigheter 
- Planbestämmelse om att endast friliggande hus tillåts har lagts till på plankartan 
- Kvartersmarken för bostäder har minskats från ca 24 st till 14 st nya fastigheter 
- Plankartans föreslagna bryggplats har fått en planbestämmelse om maximal area för brygga. 
- Ytor för dagvattenhantering har lagts till på plankartan 
- Naturmarkens area har ökat på plankartan  
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Planbeskrivning 
 

- Beskrivning våtmarker har lagts till 

- Trafikutredningen har kompletterats och texten gällande trafik har justerats i 

planbeskrivningen 

- Stycket om planbestämmelser har justerats 

- Illustrationer och kartor har justerats 

- Stycket om dagvatten har justerats  

- Beskrivning om kulturhistoria gällande befintliga byggnader har lagts till 

 

På följande sidor redovisas de inkomna synpunkterna följt av kommunens svar på hur synpunkterna 

beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
Strandskydd 

Länsstyrelsen kan inte med nuvarande underlag ta ställning till om planen är förenlig med 

strandskyddets syften. Vissa delar av kvartersmark för nya bostäder samt allmän platsmark ligger i 

närheten av våtmarker. Kommunerna behöver redogöra för sitt ställningstagande att våtmarkerna inte 

omfattas av strandskydd. 

 
- Finns någon vattenspegel? 

- När är våtmarkerna anlagda? 

- Hur stora är våtmarkerna? 

- Mynnar våtmarkerna ut i kustvattnet? 

 

Utifrån Naturvårdsverket tolkning omfattas alla anlagda våtmarker av strandskydd, se ”Redovisning 

av regeringsuppdrag, Strandskydd vid små sjöar och vattendrag” 2014-10-31, sid. 50. Hänvisning kan 

även göras till Mark- och miljööverdomstolens dom den 14 oktober 2013 i mål nr F 5418-13 som visar 

att vissa anlagda våtmarker kan omfattas av strandskydd. 

Eftersom markanvändningen i det nya planförslaget ändras från allmän platsmark till kvartersmark är 

det viktigt att kommunen utreder strandskyddets omfattning.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering  

Planförslaget öppnar upp för permanentbostäder i ett område som tidigare främst utgjort 

fritidsbebyggelse. För ett par år sedan installerades kommunalt dricks- och spillvatten för hela 

Dragskär. Dock inrättade kommunen inte motsvarande kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Detta ansvar vill kommunen nu lägga på den enskilde att lösa. Det är tveksamt om detta ligger i paritet  

med vad lagstiftaren vill enligt 6§ i lagen om allmänna vattentjänster. Vid samlad/sammanhållen 

bebyggelse (i normalfallet definierat som 20-30 hus) ska kommunen utreda och, i de flesta fall ta 

beslut om kommunala verksamhetsområden för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  

Dagvattnet ska tas om hand lokalt inom den egna tomten/fastigheten innan det går vidare för rening 

och fördröjning i de lägre belägna, våta miljöerna (utanför tomterna). Detta inom allmän platsmark 

markerat NATUR med enskilt huvudmannaskap samt vidare ut i de lägre belägna naturliga 

våtmarkerna, innan det går ut i de två aktuella kustvattenförekomster (östra sidan-Figeholms 

kustvatten och i väster Oskarshamnsområdet), där icke-försämringskravet råder. På vissa tomter är det 

svårt att fördröja dagvattnet, eftersom det finns mycket berg i dagen samt att höjdskillnaderna är stora 

och varierar mellan 1-9 meter över havet.  

Belastning av föroreningar, fosfor och kväve är sannolikt relativt liten inom detta avgränsade 

planområde - en viss belastning kan dock tänkas komma från vägar och tomter. Snarare är det den 

kvantitativa delen, där det är upp till den enskilde att hantera högre flöden (över 10-årsregn) och också 

leda dagvattnet rätt så att det till exempel inte drabbar någon enstaka tomt på lägre nivå, i 

lågvattenpunkter, där risk för översvämningar finns för enstaka hus inom föreslaget planområde.  

Det krävs teknisk expertis och utredning av vad som måste göras, både ur kvalitativ men främst 

kvantitativt gällande dagvattenhantering. Det är kommunen (alternativt VA-huvudman) som ska ha 

denna VA-kompetens och bör ge direktiv/förslag till de enskilda vad som ska göras och inte - det får 

inte bli för komplicerat med till exempel att göra diken utifrån olika flödesriktningar. Detta måste 

gemensamt organiseras mellan de som bor här under överinseende och i kommunikation med kunnigt 

VA-folk. 

I planbeskrivning ska det föras ett rimligt resonemang vad som kan läggas på den enskilde för att 

kunna genomföra enklare åtgärder för att avvattna och samtidigt fördröja dagvatten på rätt plats, utan 

att det drabbar några andras fastigheter/tomter. Vad som ska göras är inte beskrivet vare sig i 

dagvattenutredningen eller i planbeskrivningen och därför heller inte reglerat på relevant sätt i 

plankartan. Till exempel måste E1-teknisk anläggning- bytas ut mot till exempel text-dagvatten 

eftersom inga tekniska anläggningar föreslås.  
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Samlad bedömning MKN 

Samlad bedömning är att kommunen fortfarande inte visat på vilka nödvändiga dagvattenåtgärder som 

måste göras samt säkerställas i plankartan. I nuläget finns det risk för att planförslaget kan påverka 

miljökvalitetsnormer för vatten inklusive kustvattenförekomsterna negativt. Dagvattenhanteringen ska 

också vara klimatanpassad så att de klarar översvämning till följd av skyfall och eventuell 

havsnivåhöjning. De åtgärder som föreslås ska i vissa fall också prövas utifrån 11 kap miljöbalken, 

vattenverksamhet, ifall tomter ska grävas i lågvattenpunkter och fyllas ut. I vissa fall behöver B-

området minskas till förmån för naturvärden och lågvattenpunkter typ våtmarksmiljö (främst kopplat 

till det mittersta området, öster om vägen samt det i söder). 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 

 

Upplysningar 

Natur 

Kommunen har på sidan 15 i planbeskrivningen skrivit att det har påträffats 8 naturvärdesobjekt under 

naturvärdesinventeringen och att dessa ska lämnas orörda. Detta stämmer inte överens med plankartan där 

man har placerat kvartersmark över utpekade naturvärdesobjekt. Kommunen behöver antingen justera 

plankartan så att dessa objekt undviks eller justera texten i planbeskrivningen. 

Det är positivt i övrigt att kommunen har tagit hänsyn till de naturvärden som finns i området och de 

skyddsvärda träden. 

 

Kulturmiljö 

Planbeskrivningen saknar fortfarande en beskrivning av områdets kulturvärden vad gäller befintlig 

bebyggelse och vilka kultur (historiska) värden den har. 

En historieskrivning som beskriver hur områdets använts har infogats i planbeskrivningen. Detta utgör 

ett underlag för att utläsa och bedöma vilka kulturvärden som finns idag men det är inte en 

beskrivning och bedömning av kulturvärden. Detta saknas fortfarande. 

 

 

 

Svar:                Strandskydd: Planbeskrivningen har reviderats och förtydligats ang de våtmarker som 

finns intill planområdet, se sidan 8-10 i planbeskrivningen.  

                        MKN och dagvatten: Planhandlingarna har ändrats och redovisar dagvattenhanteringen 

på ett tydligare sätt. Antal tomter har minskats och det har tillkommit ytterligare 

beskrivning av hanteringen av dagvatten. Samhällsbyggnadskontoret har med hjälp av 

tekniska kontoret reviderat handlingarna och tydliggjort resonemanget kring 

hanteringen och MKN. 

                        Natur: En tydligare karta har bifogats i planbeskrivningen som visar hur de 

identifierade naturvärdesobjekten förhåller sig till planförslaget. 

                        Kulturmiljö: Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av områdets 

kulturvärden vad gäller befintlig bebyggelse. 

 

 
 
2. Kretslopp Sydost 
Kretsloppsydost har tagit del av detaljplan Dnr SBN 2020/000010 och har därmed inga ytterligare 

synpunkter. 
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3. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 

KOORDINATER 

Koordinater saknas. 

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom 

Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 

skulle förbättra detaljplanen.) 

 

MARKRESERVAT 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar används oftast på kvartersmark till 

exempel för en utfartsväg. Den kan också användas inom vattenområde för till 

exempel en brygga. Det finns inget hinder mot att använda planbestämmelsen 

markreservat för gemensamhetsanläggningar på allmän plats där det är enskilt 

huvudmannaskap. En sådan reglering är dock onödig, eftersom ett inrättande av 

gemensamhetsanläggning är det sätt som ändå vanligen används för att genomföra 

allmän plats där kommunen inte är huvudman. 

 

 

 Svar: Koordinater läggs till på plankartan. Synpunkten ang. markreservat medför inga ändringar. 

 

 

4. Trafikverket 
Planförslaget bedöms inte direkt påverka statlig väg, men kan i ett senare skede indirekt göra så. 

Riksintresset E22 bedöms inte påtagligt påverkas av planförslaget. 

 

Planförslaget innebär förtätning och nybyggnation i ett område präglat av tidigare fritidsboende med 

relativt få permanentboende. Omvandling av områden där fritidsboende dominerat tenderar att 

medföra en rad följdfrågor såsom mer omfattande krav på kommunal service, bättre vägar, skolskjuts, 

GC, el-, VA och digital service m.m. samt ökade följdverkningar i form av slitage på natur, risker för 

”semiprivatiserade” stränder och därmed minskad allemansrättslig tillgänglig natur. Sådana områden 

brukar heller inte vara kollektivtrafikförsörjda och bidrar därmed till ökat bilberoende. 

Dragskär angörs via enskild väg från E22 vid Virkvarn. Sektionen av E22 vid Ängelstorp – Virkvarn 

har ingått i en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS E22 genom Kalmar län TRV 2019/137853) som Trafikverket 

utfört för en rad delar av E22 genom Kalmar län där det idag råder hastighetsbegränsningar 

understigande 100 km/h och/eller har kända kapacitetsbegränsningar och/eller bristande trafiksäkerhet. 

Området vid Virkvarn beskrivs enligt följande i ÅVS: 

- 70 km/h på en sträcka av 900 m begränsar framkomligheten på E22 

- Många anslutande vägar och fastighetsanslutningar påverkar trafiksäkerheten negativt 

- Höga hastigheter på 70-sträckan 

- Singel och viltolyckor vid anslutningen mot Dragskär samt vid hållplats Virkvarn 

- Siktproblem i korsningen mot Ängelstorp 

 

Detta innebär att åtgärder på sikt kan behövas på sträckan för ökad framkomlighet och säkerhet. Vad i 

dessa åtgärder består, när och hur de ska utföras är idag inte fastställt, men en ökad belastning i 

korsningspunkterna genererad av ökade kommunala exploateringar genom detaljplanering kan på sikt 

medföra att åtgärdsbehoven accentueras. I sådana fall, när åtgärdsbehov genereras av kommunal 

planering, kan frågan om kommunal medfinansiering av åtgärder aktualiseras. 

 

Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 
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 Svar:  Synpunkterna noteras och skrivs in som en konsekvens av planen. 

 

 
5. Dragskär 1:65 
Jag motsätter mig de nya förslaget av Detaljplanen. 

Först och främst så kommer den borttagna parkeringen bli en parkering ändå när folk ska till sina båtar 

på den tilltänkta bryggan. Motiveringen är följande att Folk vill kunna ta med sig saker till sin båttur 

samt bränsle. 

Enkla anledningen är att ingen vill eller kommer orka bära tunga saker hundratals meter från sin 

bostad till sin båtplats och kommer där med att använda bilen. 

Vägen ute i Dragskär är smal och svår att mötas med bil. Då är de kanske inte rimligt att de ska bli ett 

20 tal hus till med snitt 2 bilar per hushåll som ska trängas på vägen. Vid mitt hus kör folk på min tomt 

för att kunna mötas. Detta gäller också mina grannar. 

Jag tycker de är synd också att förstöra den härliga naturen ute på Dragskär med så stort antal hus till. 

 
 

 Svar: Om det skulle visa sig bli problem med felparkeringar är det möjligt att med skyltning förbjuda 

parkering. Då båtplatserna är planerade till boende på Dragskär finns möjlighet att lasta av tunga saker 

och sedan parkera på egen fastighet.  Den trafikutredning som tagits fram visar på att vägen tål 

föreslagen exploatering och det har givits förslag på mötesplats strax utanför berörd fastighet. Efter 

granskningen har även antalet tomter minskat till ca 14 st och trafikutredningen kompletterats. 

 

 
6. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tagit del av remisshandlingar och gjort en bedömning av brandskyddet, 

samhälls- och individrisk samt tillgängligheten för utryckningsfordon. Räddningstjänsten har inget 

ytterligare att erinra. 

 
7. Socialnämnden 
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens verksamheter och har 

inget att erinra gällande förslaget. 

 

8. Bildningsnämnden 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 

inget att erinra. Gällande barn och ungas delaktighet så är det viktigt att det förs en dialog. Det är inte 

tillräckligt att bara göra handlingarna allmänna och ha med ungdomsrådet på sändlistan.  

Vi kan inte se att förändringen av detaljplanen har några direkta konsekvenser för barn och unga i den 

verksamhet som vi ansvarar för.  
 

 

9. Privatperson Dragskär 1:26 och 1:15 

Vi anser samma som i vårt tidigare inlägg från december 2020, att denna plan för Dragskär 1:5 är 

alltför omfattande, och kommer att förstöra öns speciella karaktär som gammal kulturbygd. 

Det har inte tagits hänsyn till den skövling av stora områden som tidigare under alla år har betraktats 

som skyddsvärd natur, både beträffande djur och växtlighet. 

 

Det har inte heller tagits hänsyn till den ökande trafikmängd som skulle bli följden av detta. Att bredda 

vägen något, om nu detta över huvud taget skulle vara möjligt, skulle inte hjälpa mycket. 
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Den föreslagna placeringen av bryggan är nästan lika illa, som det tidigare förslaget, då även denna 

plats är klart olämplig dels för miljön, samt skulle förstöra boendemiljön för samtliga 

fastigheter runt viken, och berget ovanför. Bryggans placering gör även det omöjligt att ha någon som 

helst vattenaktivitet som vattenskidor, wakeboard och åka ring med barn. Det är något som alltid 

förekommit i viken och är mycket tråkigt om det skulle försvinna. 

En gångstig för båtägarna till denna brygga skulle även öppna upp för allmänheten att nyttja bryggan 

och berget för bad och picknick vilket kommer att förstöra privatlivet för berörda fastigheter. 

 

Hela detta förslag med bryggan är helt feltänkt från markägaren och kommunens sida. 

 

Att den inte skulle betyda en större värdeminskning av fastigheterna med bryggans placering är helt 

felaktigt enligt flera fastighetsmäklare. 

 

Om det absolut måste anordnas en brygga, finns andra förmodligen bättre alternativ. T.ex. vid 

Skuthamn det skulle gå att anlägga en brygga i norr längs berget med båtar på en sida. Det vore klart 

bättre för miljön att slippa ha en stor flytbrygga som är erkänt dålig för miljön. Där finns också 

parkeringsmöjligheter. Det området har för många år sedan använts som utskeppningsplats för 

stenblock från stenbrytningen på ön. 

 

I övrigt anser vi att hela exploateringen av ön, med stora uppenbarligen året runt bostäder, skulle 

stycka upp och helt förstöra ön. Detta anser vi inte är acceptabelt. 

 

Dessutom framkom det vid dom möten som ägde rum V50 att det fanns flera oklarheter som inte var 

utredda. Inte genomtänkta. Både gällande trafiksituationen, och annat. Som det verkar mycket svårt, 

för att inte säga omöjligt att få någon vettig lösning på. Därför anser vi att hela detta projekt bör läggas 

ned. 

 
 

 Svar: Efter granskningen har antalet tomter minskats till ca 14 st. Den trafikutredning som tagits fram 

visar på att vägen tål föreslagen exploatering. Marken där stigen är föreslagen, till den tänkta 

båtplatsen, är allmän platsmark idag och öppen för allmänheten. Ett av strandskyddets syften är att 

värna om att allmänheten når strandlinjen vilket denna stig skulle möjliggöra. Marken nedanför de 

fastigheter som kan bli berörda av båtplatsen är även den allmän platsmark och marken ägs av 

fastighetsägarna till Dragskär 1:5. 

Kommunen har inventerat området vid Skuthamn och håller med om att närheten till badets parkering 

är en stor fördel men gjort bedömningen att platsen inte är lämplig då den föreslagna bryggan skulle 

ligga väldigt nära den kommunala badplatsen och mindre än 40 meter från den kommunala bryggan 

för personer med funktionshinder. Föreslaget område bedöms ur bottendjup och vattenflöden vara 

bättre lämpad. 

De oklarheter som berörde trafiksituationen har kompletterats av konsulten och den kompletterade 

utredningen bifogas till handlingarna.  

 

 
10. Privatperson Dragskär 1:45 
Jag tycker att förslaget där man flyttar bryggan längre ut, så den hamnar vid "Skuthamn" nuv 

Dragskärsstugan var mycket bra! Där kommer båttrafiken att ha mindre miljöpåverkan än 

inne i en liten vik med betydligt sämre genomströmning av friskt vatten. Där finns kanske 

möjlighet att även anlägga en sjösättningsramp. Exploatören tyckte på mötet att det inte var 

lämpligt pga att det var berg där. Jag ställer mig mycket frågande angående det påståendet, 

det är ju ett högt brant berg på det första förslaget. 

Jag måste åxå ställa frågan om Oskarshamns energi har fått frågan i första yttrandet, jag 

kan bara se att Eon har svarat att de inte har något att erinra eftersom de inte är ägare till 
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ellinjerna. För jag vill väl tro att kommunen vet vems elledningarna är. 

Att säga att tomter som får bebyggas med så många kvadrat innebär villor på ca 200 kvm är 

småvillor är inte rätt. Det är inga småhus direkt, de är tillräckligt stora att bli tvåfamiljshus på 

varje tomt. Exploatörens ovilja att svara på om de har tänkt sälja som enfamiljshus eller till 

bolag som bygger flera fastigheter tycker jag verkar konstigt. 

För mig betyder det att det inte är uteslutet med bolag. 

Jag står fortfarande fast vid att det är synd och skam om bebyggelsen som kommer att 

förfula hela udden går igenom. Jag har även mött utter två gånger under hösten 2021 och 

det har jag inte sett sedan jag var barn då det fanns en hel del uttrar här ute. Djur och 

naturlivet kommer att få betydande skador. 

Trafikfrågan är en annan del av problematiken. Vägen ska breddas 2 till 3m på den vänstra 

sidan (när man kör utåt) vad jag vet så kommer då VA-ledningarna hamna under vägen, är 

det okej? 

Som boende i byn motsätter jag mig å det bestämdaste att hastigheten höjs till 40 km/h, det 

är 30väg idag och många har svårt med det. Dessutom om jag tolkat det rätt har även 

trafikutredningen föreslagit 40 km/h på hela vägen från E22 och ut. Jag vet att vägföreningen 

har önskat sänka hastigheten från 70 till 60 km/h. Det har vägverket inte bifallit. Om så skulle 

ske hur kommer kontroller ang hastigheter att utföras. Skulle tro att iaf Polisen har annat för 

sig. 

Ang mötesplats på åsen dvs innan bron vid byn, en sträcka på lite drygt 100m hur tänker 

man där? En genomsnittlig dag under sommarhalvåret står det två-tre bilar med fiskare, en 

till två husbilar i varierande storlek, tre till fyra familjer som njuter av utsikten tre till fyra bilar, 

samt båtägare som har båtplats längs åsen. Jag vill minnas att det är mellan 30 och 40 

båtplatser. Alla dessa är ju sällan där samtidigt men det blir ju några varje dag. 

Jag underkänner åxå trafikutredningen då den är beräknad på ca 20 nya fastigheter. Som 

jag tidigare nämnde så finner inte exploatören någon anledning att berätta hur de tänkt 

privatpersoner eller bolag med två i värsta fall tre familjer det innebär att den kalkylerade 

trafikökningen på dessa tomter kan komma att bli 40 familjer ist för ca20. Det är för mig en 

fördubbling och därmed måste den utredningen göras om. 

Med detta sagt önskar jag från djupet i mitt hjärta att hela detta projekt läggs ner. 
 
 

 Svar: Kommunen har inventerat området vid Skuthamn och gjort bedömningen att platsen inte är 

lämplig då den föreslagna bryggan skulle ligga mindre än 40 meter från den kommunala 

handikappsbryggan. Föreslaget område bedöms ur bottendjup och vattenflöden vara bättre lämpad 

Oskarshamn energi är med på sändlistan och har fått ta del av planhandlingarna. Naturinventeringarna 

visar att exploatering är möjlig sett ur naturvärdessynpunkt. 

Befintliga detaljplaner på Dragskär medger redan idag en byggrätt på 20 % av fastighetsarean vilket på 

flertalet fastigheter medger en byggrätt på över 300 kvm. För att tydligt begränsa antalet nya 

fastigheter införs bestämmelser om att endast friliggande enfamiljsvillor är möjligt och efter 

granskningen har även antalet tomter minskats till ca 14 st. Det är möjligt att köra ovanpå 

markbelagda ledningar.  

Med skyltning är det möjligt att förbjuda parkering.  

  

 

 
11.Privatperson Dragskär 1:12 
Vi har tagit del av det reviderade förslaget till ny detaljplan för Dragskär 1:5 m.fl. och även deltagit 

digitalt i de stormöten som Oskarshamns kommun hållit angående detta. 

Vi kan konstatera att vissa delar förändrats till det bättre jämfört med det ursprungliga förslaget, t.ex. 

byggnadernas höjd och yta. Men stora problem återstår att lösa. Detta gäller framför allt väg och trafik. 
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Den trafikutredning som Oskarshamns kommun beställt av Tyrens, anger inga realistiska lösningar av 

de problem som lär uppstå vid ökad trafik på vägen från E22 ut till området. De största problemen  

uppstår på  sträckan  genom Draget från bron och förbi Dragskär 1:2, där en lösning med mötesplatser 

eller trafikljus (?!) inte är tillfredsställande. Dessutom vore en höjning av hastighetsgränsen till 40 

km/tim på denna sträcka orimlig, med tanke på att hus ligger nära vägen och många barn och vuxna 

rör sig inom området. Däremot är en sänkning av hastigheten  från E22 och ut till Villa Tallås något 

som många önskat länge. 

Vi anser inte heller att breddning av vägen till 8 meter inom planområdet skulle lösa några 

trafikproblem. Det skulle enbart ge möjlighet att parkera längs vägen och dessutom stort förändra 

miljön och karaktären på området, från byväg/skogsväg till villagata. Vägbredden bör även 

fortsättningsvis vara 6 meter inkl. dike m.m. 

I denna trafikutredning har man räknat på trafikökningen om samtliga fritidshus blir 

permanentboende, vilket inte är realistiskt med tanke på gällande detaljplan. Men om detta skulle bli 

verklighet, så skulle 20-22 nya permanenthus innebära  ytterligare  ca. 40 bilar per dag, året runt. 

Vi anser att antalet nya fastigheter bör begränsas till hälften av de planerade, dvs. 10-12 st. och då 

läggas i rad längs vägen. 

Detta skulle lösa många problem i planen, trafik, dagvatten, strandlinje, områdets karaktär och även i 

viss mån båtplatser. 

 
 

 Svar: Antalet tomter har minskats till ca 14 st och trafikutredningen har kompletterats.   

 

 
12. Privatperson Dragskär 1:2 
Som vi tidigare har påtalat delas vår fastighet, Dragskär 1:2, av vägen som leder genom 

Dragskär till de tilltänkta tomterna i detaljplanen. Vägen som delar fastigheten sträcker sig 

cirka 60 meter över vår tomt. Vårt boningshus ligger på ena sidan vägen och garage samt 

förråd och verkstad på den andra. Hela familjen passerar över vägen ett stort antal gånger 

varje dag då vi går till våra fordon, uträttar ärenden i garagebyggnaden eller nyttjar den 

delen av vår tomt. 

Inledningsvis vill vi utrycka vårt generella motstånd till, att genom en exploatering av 

Dragskär, förstöra ett välbesökt utflyktsmål och rekreationsområde för oskarshamnarna 

samt en stor turistattraktion för kommunen. 

Utöver detta har vi två övergripande synpunkter: 

• Vi invänder mot att god trafiksäkerhet och framkomlighet kan säkerställas, som 

den utförda trafikutredningen beskriver, vad det gäller trafiksituationen genom 

Dragskär 1:2 och anser att man inte tar hänsyn till Dragskär 1:2:s olägenhet vad det 

gäller boningshus på ena sidan vägen och garageuppfart med obefintlig marginal 

till vägen på den andra. 

Med en ökning på, enligt trafikutredningen, 130 resor per dygn över vår fastighet anser vi att 

passagen till garaget, där vi vistas ofta, känns alldeles för riskabel oavsett höjd på häckar, 

sikttrianglar och hastighet. Vi kommer att utsättas för extremt stora olycksrisker dagligen när 

vi passerar vägen till vårt garage, samt drabbas av olägenheter i form av mycket stora 

mängder buller, avgaser och vibrationer. Till detta kommer den tunga byggtrafiken genom 

vår fastighet som kommer att pågå under en lång tidsperiod. 

Ska detaljplanen bli verklighet förutsätter vi att vägen som går över vår fastighet, Dragskär 

1:2, får ny sträckning norr om fastigheten. 

• Vi invänder också mot beskrivningen i den utförda trafikutredningen om att god 

trafiksäkerhet och framkomlighet kan säkerställas vad det gäller trafiksituationen 

mellan E22 och planförslagsområdet. 

Vägen mellan E22 och planförslagsområdet är enligt trafikutredningen ”kurvig och mellan 4- 

5 m bred”. När man i granskningsförslaget motiverar en ökad bredd på ”gata” från 6 meter 
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till 8 meter inom planförslagsområdet för bättre framkomlighet, är det orimligt att anse att 

4-5 meter bredd räcker på den 7 km långa sträckan till och från E22 för att behålla en god 

trafiksäkerhet och framkomlighet för den ökande trafiken. 

Trafikutredningen säger också under punkten felkällor: ”Platsbesöket gjordes sommartid 

vilket kan ha påverkat hur miljön upplevdes och andra uppgifter skulle kunna framkommit 

vid observationer under andra delar av året.” Trafikutredningen är alltså inte tillförlitlig när 

det gäller vintertrafiken. Bara under förra vintern skedde sex dikeskörningar som vi har 

kännedom om. Merparten av dem berodde på mötande trafik. Det behövs inte mycket snö 

för att det ska bli näst intill omöjligt att mötas (4-5 m bredd minus plogvallar). 

Avslutningsvis anser vi att de planerade tomterna bidrar till ineffektivt utnyttjande av 

materiella värden, då behovet av bostäder tillgodoses på en plats långt ifrån befintlig 

infrastruktur. Det finns varken kollektivtrafik (närmaste busshållplats ligger sju kilometer 

bort) eller skola. Dessutom är tomter i kommunens ytterområden "minst sagt trögsålt" 

oavsett prislapp eller läge, enligt reportage i Oskarshamns-Tidningen 21 december 2021. 

 
 

 Svar: Efter granskningen har antalet tomter minskats, vilket även resulterar i färre fordon. 

Planbestämmelser har lagts till på plankartan för att endast möjliggöra friliggande enfamiljshus.   

Ang omdragning av vägen norr om berörd fastighet så inträder strandskyddet och det är inte 

försvarbart sett ur naturvärdessynpunkt att dra fram en ny väg när befintlig väg finns. I gällande 

detaljplan för fastigheten är det även möjligt att få till en breddning av vägen.  

Trafikutredningen har även kompletterats och bifogas till planhandlingarna.  

 

 
13. Privatperson Dragskär 1:68 
Det finns en skillnad mellan samrådshandlingen och granskningshandlingen när det gäller 

formuleringen kring vilka byggnadskonstruktioner som ska klara naturligt översvämmande vatten. 

I samrådshandlingens planbestämmelser på plankartan under rubrikerna ”Administrativa 

bestämmelser” och ”Upplysningar” står att ”Uthus/Komplementbyggnader ska klara naturligt 

översvämmande vatten upp till 1,5 meter över havsvattennivån i RH2000”. I aktuell och 

motsvarande granskningshandling under rubriken ”Extra” har ”Uthus/Komplementbyggnader” 

ersatts med ett nytt begrepp -”mindre uthus”. 

Det är oklart vad som menas med det nya begreppet -”mindre uthus”. Om man med ”mindre 

uthus” menar ”komplementbyggnad” utifrån Boverkets definition (PBL kunskapsbanken) så är 

attefallshus, friggebod, garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu och båthus 

exempel på komplementbyggnader. 

Jag önskar ett förtydligande om vad som avses med ”mindre uthus” och föreslår en skrivning på 

plankartan som till innehåll motsvarar Boverkets definition på komplementbyggnad enligt ovan. 

Med hänsyn till topografin och befintlig bebyggelse inom stora delar av detaljplaneområdet är det 

rimligt att just dessa komplementbyggnader, med sina funktioner enligt ovan, ska klara naturligt 

översvämmande vatten upp till 1,5 meter över havsvattennivån i RH2000 och inte den högre nivån 

2,8 meter över havsvattennivån. 

 

 

 Svar: Planhandlingarna har justerats efter yttrandet och en beskrivning av komplementbyggnader har 

lagts till i planbeskrivningen.  
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14. Privatperson Dragskär 1:40  
1. Bakgrund 

Tyvärr gör det reviderade förslaget på detaljplan ingen större skillnad och därför kvarstår 

mycket av våra synpunkter. Den höga exploateringen kommer att förändra Dragskärs unika 

miljö för all framtid, vilket är mycket beklagligt. 

Det finns flertal frågetecken kring att man gallrar skogen innan nästa inventering av Naturen 

utförs. Det finns ingen chans att Naturen skulle hinna återhämta sig dels efter skada av 

kommunens VA-projekt där mycket sprängning och skövling av skog utfördes samt dels 

gallring av träd våren 2021 på fastigheten Dragskär 1:5 innan kompletterande inverteringen 

av Naturen skulle utföras. 

Vi köpte fastigheten hösten 2013 och under hela tiden haft en väldigt härlig upplevelse av vår 

natur både vid vår fastighet men även i stort ute på Dragskär. De djur som vi sett är räv, 

hjortar, grävling, iller, igelkott, ekorrar, ekoxe, huggorm, snok, kopparorm, fladdermöss och 

ett stort antal fågelarter. 

Under åren har fastighetsägarna för Dragskär 1:5 alltid sagt att ”det är viktigt med naturen 

och att den ska vara orörd för att behålla dess biologiska mångfald”, vilket har skapat oss 

denna goda upplevelse och som vi innerligen hoppas få behålla många år framåt. Det tog 

flera år och många visningar innan vi till slut hittade vårt paradis. Att det blev just denna 

fastighet var just avskildheten och närheten till naturen. Om detta förslag/detaljplan kommer 

att verkställas kommer vår dröm att raseras helt. 

 

2. Dragskär 1:40 

Vår Fastighet ligger på en låg marknivå gentemot närliggande fastigheter och 

exploateringsområde vilket blir en stor påverkan under våren vid snösmältning och stor 

nederbörd. På västra sidan av vår fastighet blir det sumpmark där vatten samlas. Ibland blir 

det väldigt mycket ansamling av vatten, som då rinner direkt ut i havet. 

Vid en exploatering av fastigheter kommer det innebära ännu mer sprängning, mycket 

fyllningsmassor och trädfällning vilket kommer det påverka vår fastighet ännu mer när det 

gäller dagvatten samt naturen/miljön. 

De olika träden ”dricker” ca 100 – 500 liter per dygn beroende på vilken trädsort och 

ålder/storlek. 

 

3. Synpunkter på VA-projektet på Dragskär 

Vår fastighet har fortfarande problem med våtmark efter VA-projektet som utfördes av 

kommun. I denna Samrådsredogörelse som Oskarshamns kommun utförde så skrivs det att 

det ligger ett dräneringsrör i ledningsgraven - det stämmer inte. Man har enbart grävt ett dike 

på Dragskär 1:5 vilket inte är tillräckligt då det blir våtmark på norrsida av vår fastighet. Här 

bör kommunens VA-projekt och/eller Exploatör av detaljplan utföra ett dräneringsrör i 

ledningsgrav runt fastigheten som Samrådsredogörelse medger. Vi skulle även vilja ha reda 

på vem som ansvarar för underhåll i framtiden av dike respektive dräneringsrör? 

VA-projektet påbörjades sommaren 2019 och blev klar våren 2020. Projektet har sprängt och 

avverkat mycket träd längs dess dragning av ledningsnätet. 

VA-projektet har inneburit att djur- och naturlivet påverkats mycket. 

När det gäller djurlivet så har vi under sista året inte sett någon iller, igelkott, räv, huggorm, 

kopparorm eller snok. Vi har även märkt en stor skillnad fågellivet med färre småfåglar ex 

sädesärla och bofinkar. 

Även dagvattnet/grundvattnet har påverkats och ändrat riktning vilket gjort att vissa träd och 

växter dött och/eller påverkats negativt. 

Vid detta Projekt fälldes fler än 33 st träd ovan vår fastighet Dragskär 1:40 och sedan 

sprängdes för huvudledning ett djup på ca 1,3 m. 

Längs huvudledningen har Projektet utfört en 4m bred transportväg, en 3m ledningsschakt 

samt utrymme för massupplag 4 m samt säkerhetsavstånd till träden 2 - 4 m på varje sida, 

totalt 12 - 17 m bred ”gata” där alla träd fällts och marken påverkats. 
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4. Synpunkter på Exploatering av Dragskär 1:5 

Exploateringsområdet ovan vår fastighet visar att detaljplangränsen överträder den väg som 

går ned till våra fastigheter Dragskär 1:40 och Dragskär 1:18. Det innebär att vi ska behöva 

åka genom exploateringsområdet eller på någons tomt för att kunna köra till våra fastigheter. 

Det kan väl inte vara meningen? 

Sedan har våra besökare kunnat parkera uppe på berget för ”vägen” ner mot vårt hus är 

väldigt brant och parkeringsmöjligheter nedanför berget begränsade. Under vintertid parkerar 

även vi uppe på berget, då det annars inte går att köra upp pga halka. 

De som köper och skall bygga hus ovan vår fastighet kommer att behöva spränga och/eller 

använda sig av mycket fyllnadsmassor för att kunna bebygga tomterna. Det är stora 

skillnader på höjder från 2 – 5 meter vilket gör att området för exploatering är mycket dåligt 

och bör tas bort. 

Det är nu vacker kuperad terräng med berg som går upp i dager och fina blåbärsområde, där 

man ofta ser människor plocka bär. 

Delar av exploateringen/tomterna har en fallhöjd mot vår tomt vilket även kommer ge en hel 

del dagvatten vilket kommer utöka dräneringsbehovet vid vår fastighet. 

Ökad bebyggelse medför markant fler människor som året om kommer att störa det djurliv 

som finns på ön. 

Det kommer också att bli markant mer avgaser från bilar då de flesta hushåll kommer 

troligtvis att ha två bilar. 

Vi har noterat sedan vi köpte vår fastighet att det samlas mängder av svanar under maj 

månad på södra Dragskär och många stannar kvar och häckar. Det finns även hägrar som 

häckar och som rör sig på sydsidan. 

Planering av större brygga gör att fler båtar kommer att finnas kring området och som både 

förorenar samt även skrämmer bort många större fåglar och även fiskar. 

Vi hoppas av hela vårt hjärta att Oskarshamns kommun och även länsstyrelsen tar till sig 

vilken katastrof det skulle vara att ytterligare exploatera Dragskär. Låt denna fantastiska idyll 

få vara orörd och att vi som har valt att investera i befintliga stugor/hus får behålla det 

paradis som det i nuläget är.  

Det finns redan en kommunal badplats på Dragskär och som under sommarmånaderna 

medför markant ökad biltrafik och utsläpp av avgaser. Det är helt orimligt att projektera för så 

många nya hushåll som detaljplanen innehåller, när vägen inte alls är dimensionerad för 

exempelvis bilmöten. 

 

5. Synpunkter på Detaljplanens handlingar 

• Trafikutredning 

Vägens asfalterande bredd inom detaljplan är väldigt smal och på sina ställen ca 3,3 

m, vilket blir svårt vid mötande trafik. Inom Trafikutredningen står det att vägområdet 

ska vara 8 m, men det säger inget om asfaltsbredd. På denna väg går och cyklar 

både vuxna och barn samt att olika fordon ska få plats. Vi anser att det är periodvis 

under året en trafikfara redan nu och ska det då bli markant fler fotgängare, cyklister 

och bilförare, så ökar risken för allvarliga olyckshändelser markant. Egentligen är 

vägen asfalterande bredd väldigt smal på hela ön. När det gäller Oskarshamn 

kommuns egna vägar ska deras asfalterande väg vara minst 5,5 m bred vilket är stor 

skillnad. Hur kan Oskarshamn kommun tillåta denna detaljplans trafikfara? 

• Plankarta med bestämmelser och Planbeskrivning 

Det är märkligt att inte Plankartan visar mer gestaltningskrav. Detaljplanen kommer 

tillåta en 8,5 m Nockhöjd vilket kommer innebära att flera av byggnaderna kommer bli 

högsta punkten på ön och då ses tydligt från sjösidan. Idag när båtarna åker på 

farleden utanför Dragskär ser man små fina stugor inbäddat i tallar och bergsknallar. 

Är det meningen att den exploaterade bebyggelsen ska synas, speciellt där berg i 

dagen ligger på hög nivå? De flesta av befintlig bebyggelse är enplanshus. Varför ska 
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man tillåta tvåplanshus? Att bygga en huvudbyggnad på totalt 220 kvm är väldigt stort 

för att vara Dragskär och generellt i Oskarshamn. 

När det gäller fördröjningsmagasin av dagvatten och Faunadepåer så kommer 

enskild exploatör/markägare vara ansvarig, vilket inte är bra. Det kan vara så att 

fastigheterna/tomterna säljs enskilt och då blir det många markägare som kommer att 

få ansvara. Vi anser därför att ansvaret bör ligga kvar på Dragskär 1:5 som då får 

funktionskravet att det kommer fungera till slut. 

• Naturvärdesinventering för Dragskär 1:5 

VI blev oerhört förvånade att man passade på att utföra en stor gallring av skogen 

precis innan nästa inventering av naturen skulle utföras pga detaljplanen sommaren 

2021. Första inventeringen / Fältbesöken kommer efter Oskarshamn kommuns VAprojekt, 

april - maj 2020. Optimalt hade varit att en sådan här Fältundersökning 

utfördes före VA-projektets påbörjan eller några år efter VA-projektet. Det finns inte 

en möjlighet att natur och djurliv har kunnat återhämta sig efter ett sådant VA-projekt 

och dess påverkan på miljön. Det skulle innebära att denna inventering inte stämmer, 

utan behöver göras om när Natur och Djurliv hunnit återhämta sig. 

• Dagvattenutredning 

Den kompletterande utredningen visar att man tar delvis hänsyn till dagvatten som är 

inom Detaljplanområdet där man skapat fördröjningsmagasin. Ansvaret ligger dock 

på respektive tomtägare. Vad händer när all Exploatering är utförd? Vem ansvarar för 

helheten och allt är utfört fackmannamässigt? Här bör ansvaret ligga kvar på 

Dragskär 1:5 ifall funktionen inte blir bra. 

När VA-projektet utfördes så hade man en viss tro vad som händer med dagvattnet. 

Det stämde inte riktigt, utan vår fastighets norrsida har blivit våtmark. 

Vid en exploatering ovan vår fastighet Dragskär 1:40 kommer dagvattnet påverkas 

mot vår fastighet. Delar av ovan exploatering har en lutning åt vår fastighet. Kommer 

man sedan spränga och förändra berget vet man inte vad som händer? 

• Undersökning av om genomförandet av Detaljplan kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan 

Det är märkligt hur lätt Oskarshamn kommun tar på vad som är betydande 

miljöpåverkan då kommunen markerar och anser att det generellt finns ”Ingen” 

påverkan. Den här Exploateringen kommer att påverka och/eller förstöra både inom 

och utom Detaljplanområdet. Varför nämns inget om detta? Varför nämns inte hur 

VA-projektet har påverkat? Beslutsfattarna får definitivt inte en helhetsbedömning när 

förstörelsen från VA-projektet utelämnas. Den här detaljplanen och VA-projektet 

tillsammans ger en stor påverkan på Dragskärs naturvärden. Båda projekten kommer 

innebära förstörelse inom strandskyddet. 

 

6. Avslutningsvis tycker vi att 

Oskarshamn kommun ska leva upp till deras egen vision ”Vi bevarar och gör våra 

kulturmiljöer och natur tillgänglig för ALLA invånare och besökare. Landsbygd och stad 

stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen” genom att avslå 

denna Detaljplan och all den exploatering av nya fastigheter vilket kommer förstöra ännu mer 

natur och djurliv än vad VA-projektet ha gjort. Ska alla människor få tillgång till 

allemansrätten och kunna uppleva natur och fantastiska vyer så ska man inte exploatera 

Dragskär. Borde det inte räcka med den stora byggnation man gör i Saltvik / Kvarnviken , 

Ovädersleden och Stångehamn mm ? 

 

 Svar: Antalet tomter har minskats efter granskningen till ca totalt 14 st där tre tomter har tagits bort i 

det södra området. De kvarstående tomterna i södra delen har även flyttats något norrut. 

Samhällsbyggnadskontoret har beställt naturinventering i samband med planarbetet Inventeringen 

visade att exploatering kan ske utan att naturvärden försvinner.  



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 

DETALJPLAN FÖR DRAGSKÄR 1:5 MFL 

 

 

 
18 (40) 

 

Dikesanvisningar och områden får dagvatten har planlagts vilket innebär att dagvatten från de nya 

tomterna, får inte, och beräknas inte påverka befintliga fastigheter.   

 

Ang dräneringsröret så var svaret i samrådsredogörelsen felaktigt. Det finns inget dräneringsslag lagt. 

Utan en vall över VA-ledningarna gör att inget vatten kommer ner mot tomten från berget längs 

ledningssträckningen.  

Vallen är formad så att vattnet rinner mot väster till mossen väster om fastigheten och ut mot havet. 

Ang ansvarar för underhåll i framtiden av dräneringsrör så är det ledningsägaren eller markägaren som 

står för underhåll. Kommunen har vid VA projektet sökt om tillstånd hos länsstyrelsen och fick där 

begränsningar av bygget sett till bland annat när bygget fick ske och han har tagit hänsyn till djurlivet. 

I ledningsrätten ligger rätt att ta ner träd inom ledningsgatan för underhåll och skötsel av ledningarna. 

Av kommunal erfarenhet tar det ca 5-10 år för återhämtning av djur och växtliv vid ett sådant projekt.  

 

Planområdet har reviderats så att berörd väg kan ligga kvar orörd.  

 

Ang bryggan gör kommunen bedömningen att det ur ett strandskyddsskäl är bättre att kunna erbjuda 

en samlad plats för en större båtbrygga än att flertalet mindre båtbryggor placeras utspridda längs 

strandlinjen.  

Trafikutredningen har kompletterats där bland annat asfaltsbredd har tydliggjorts. Utredningen bifogas 

till planhandlingarna. I och med att vägen är smal har en trafikutredning beställts och den visar att 

vägen har kapacitet för föreslagen exploatering.  

För delar av befintlig bebyggelse ute i Dragskär regleras byggnadshöjden idag till 7 meter vilket 

exkluderar taket. De nya bostäderna ligger inte intill strandlinjen och de föreslagna 

planbestämmelserna ligger i linje med övrig ny bostadsexploatering i Oskarshamn kommun, vilket 

ligger till grund för kommunens bedömning. 

Hanteringen av dagvatten har förtydligats. Hanteringen ska ske naturligt i befintliga lågpunkter, alt via 

diken till de våtmarker som finns intill planområdet, innan vattnet når recipient. 

I undersökningen om betydande miljöpåverkan har bedömningen gjorts utifrån hur platsen såg ut vid 

inventeringstillfällena i samband med att planarbetet påbörjades. Ny bostadsexploatering föreslås 

utanför strandskyddat område.  

Planarbetet har initierats av fastighetsägarna och kommunen har ställt sig positiv till initiativet.    

 

 
15. Privatperson Dragskär 1:22 
Den reviderade detaljplanen gör absolut ingen ändring i vårt ställningstagande till exploatering på 

Dragskär. Det är fortfarande ett starkt NEJ till hela projektet. Dessutom, efter att ha deltagit på 

stormötet 14 december och fått återberättat från mötet 17 december, är det mer uppenbart att planen 

med exploatering har kommunen haft ända sedan VA-planeringen, och förstås nappar markägarna på 

idén för att få bättre ekonomi. Är det verkligen okej att kommunen får göra så för egen vinning? 

Förmodligen är ett fastighets-/byggbolag redan involverat och bara väntar på ett klartecken. Blir det 

enfamiljshus? Flerfamiljshus? Parhus? Kan ju verkligen undra om det finns underlag för alla bostäder 

som planeras och som har påbörjats i kommunen?  

Det är så ofattbart att det verkligen är detta markägarna vill med vackra, natursköna, rofyllda, idylliska 

Dragskär? Förstöra med att ta bort skogsområden och ersätta med bostäder? Det går aldrig att 

återskapa igen. Det är inte bara vi med fastigheter på ön som drabbas. Det är såå många 

oskarshamnare som åker ut till Dragskär året runt för att finna ro och lugn för ett tag. Områden som 

Dragskär finns inte så nära stan, det är unikt och värdefullt att bevara! Det kommer inte att finnas 

något lugn längre när så många fler kommer att bosätta sig på ön. Det påstås att det kommer att finnas 

skogsområden kvar för promenader och rekreation. Jo visst, efter en stunds vandring i skogen är man 

snart inne på någons fastighet, större än så är inte skogsområdena.  

OM projektet blir verklighet ställer vi oss starkt emot placeringen av småbåts-hamnen. Vid mötet den 

14 december ställdes frågan om kommunen har inventerat bästa placeringen av hamnen och svaret 
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blev att det är inte gjort. Vi anser att det absolut borde göras. Det är en stor risk med ökad båttrafik i 

den viken hamnen nu är placerad. Vattenskotrar, vattenskidåkare, paddlare m.m kommer ofta in i 

viken och vänder runt. Skotrar och vattenskidåkare kör inte direkt sakta.  

En bra båtsommar ankrar seglare upp i viken för natten, många gånger 2-3 båtar samtidigt. Viken är 

mycket uppskattad av seglare och är markerad på sjökort som en rekommenderad naturhamn för 

ankring. Det kommer utan tvivel bli så kallad ”vildparkering” vid brevlådorna och uppe på berget. 

Knappast troligt att det bärs kylväskor, solstolar, bensindunkar, flytvästar m.m m.m från 

bostadsområdena.  

En annan aspekt från vår sida är att hamnen påverkar det ekonomiska värdet negativt på de fastigheter 

som ligger närmast vilket kommunen säger att det inte görs. Vem har bedömt det? Vi vill att en expert 

på fastighetsvärdering borde avgöra det.  

Vi ser en betydligt bättre plats vid Skuthamn där hamnen med lätthet kan nås med befintliga stigar 

utan risken att halka och ramla på berg, vilket kan vara livsfarligt. Vid Skuthamn blir det minimal 

påverkan på omgivande fastigheter, dessutom mer centralt placerad för de nya bostadsområdena. Se 

bild 1 och 2 nedan där den röda linjen symboliserar förslag till bryggan. Bild 2 visar befintliga 

gångstigar, utmärkt med små cirklar. Båtägarna är ute på fritt vatten mycket lättare och snabbare. 

Större båtar kommer inte under bron vid åsen och måste ändå ut från viken där hamnen nu är tänkt.  

Synpunkter på vägen vet vi kommer från annat håll och det är en viktig och svår fråga att lösa, som så 

många andra frågor, men vill ändå trycka på att olycksrisken kommer att öka. 40 km/h hela vägen 

kommer inte att hållas och varför öka med 10 km/h där det nu är 30 och där t.o.m 30 är för mycket? 

Det nämns om två mötesplatser och även trafiksignaler. Hur tänker ni? Trafiksignaler på Dragskär? 

Otänkbart! Gällande mötesplatserna: går dessa markägare med på det? Det är varken kommunens eller 

Nordenskjölds mark. 
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Svar: Kommunen har inte haft exploateringsplaner ute i Dragskär då kommunen inte har rådighet över 

marken. VA-projektet har ägt rum för att förbättra miljön ute i Dragskär och detaljplanen har initierats 

av fastighetsägarna när VA-projektet redan var planerat. Däremot möjliggör det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp att nya fastigheter kan exploateras. I vilken omfattning 

utreds i denna planprocess. Efter granskningen har planbestämmelser lagts till för att reglera 

kommande byggnation till endast friliggande villor.  

Kommunen har efter stormötet varit ute och inventerat den plats som kom på tal vid mötet (Skuthamn) 

och gjort bedömningen att den placeringen av bryggan skulle komma för nära den kommunala 

badplatsen. Föreslaget område bedöms ur bottendjup och vattenflöden vara bättre lämpad. Skyltning 

kan förhindra ”vildparkering”. Den föreslagna bryggan ligger ca 45 meter från närmaste 

fastighetsgräns och på en nivåskillnad på mer än 4 meter, samt att området avgränsas av 

allmänplatsmark, natur, vilket gör att kommunen gjort bedömningen att berörda fastigheter inte 

påverkas nämnvärt av den föreslagna bryggan med ca 14 båtplatser. 

Trafikutredningen har kompletterats och bifogas till planhandlingarna.  

Dialog kommer ske med berörda fastighetsägare innan projektet med mötesplatser påbörjas, en av de 

föreslagna mötesplatserna ligger på fastighet Dragskär 1:5. 

   

 
16. Privatperson Dragskär 1:62  
Vi vill härmed lämna synpunkter på planförslaget som fastighetsägare i Dragskär och som invånare i 

Oskarshamns kommun. Det är med stor frustration vi tagit del av förslaget som vi menar är ett 

övergrepp på en unik miljö. Ett av få områden i kommunen som erbjuder invånare och turister 

möjlighet till rekreation i naturen, vi anser att kommunen är skyldig att behålla ”gröna lungor” för 

människor och djur. I kommunen har man en önskan en vision att öka invånarantalet till 30 000 till år 

2030 många unga lämnar kommunen för studier eller söker arbete i större städer, förhoppningen är att 

de ska återvända. Något som kan bidra till att öka attraktionen för kommunen är platser med orörd 

natur som Dragskär idag erbjuder. En utbyggnad enligt plan skulle förstöra området helt och förändra 

det till en miljö som inte längre är unik. Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att utveckla och 

bygga i redan exploaterade områden i kommunen och bevara denna unika skärgårdsmiljö orörd. 

Därtill känner vi stor oro inför underlaget för beslutet då en etablering av denna omfattning innebär en 

stor intäkt för kommunen i form av avgifter för vatten och avlopp ett sak intresse finns för kommunen 

är det rimligt. Vi motsätter oss förslaget i dess helhet. 

 
Svar: Kommunen ser positivt på att kunna erbjuda attraktiva områden för nya bostäder för att kunna 

locka nya invånare till kommunen. Det nu utbyggda kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp kanske nu kan möjliggöra nya fastigheter kustnära. Dragskär är redan idag exploaterat. Detta 

planarbete undersöker omfattningen av nya fastigheter med hänsyn till markägares önskan, djur- och 

naturvärden, rekreationsmöjlighet, inkomna synpunkter etc.   

 

 
17. Privatperson Dragskär 1:18 
Vi är ägare av fastigheten Dragskär skafterna 1:18 och har även om vi inte tycker det är positivt 

inga invändningar mot detaljplanen förutom tomtplaceringarna bakom vår tomt. 

Marken där tomterna placeras är väldigt kuperad och är på berg vilket vi är oroliga kommer kräva 

stora sprängningsarbeten. 

Det största problemet som vi ser det är framkomligheten till vår tomt. En av tomterna som ni 

planerar är delvis på den väg som vi åker till och från vår fastighet på, en väg som redan nu är 

mycket dålig så vi hade gärna setts att den kan förbättras till vår fastighet om detta genomförs, 

antingen där den går idag eller från andra sidan där en ny väg kommer anläggas och att man då 

förlänger den så att även vi kan åka på den till vår fastighet. Se bifogade bilder så förstår ni vad 
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jag menar.(Bilderna finns tillgängliga hos samhällsbyggnadskontoret.) 

 

 Svar: Antalet tomter har efter granskningen minskat med 3 st tomter i det södra området ( i det nya 

förslaget ligger 14 st tomter). Kvartersmarken som låg över den befintliga vägen har tagits bort. 

 

 
18. Privatperson Dragskär 1:70 
Precis som flera andra små ställen längs med Smålandskusten är Dragskär speciellt med sin egen 

charm och särdrag. Oavsett om man är fastboende eller fritidsboende, oavsett om man är ny i 

området eller släkten varit där i generationer så här man fastnat för Dragskär av en speciell 

anledning. Sannolikt är det för dess underbara läge vid vattnet, områdets rika djurliv samt natur- och 

friluftsliv precis utanför dörren och med ett speciellt lugn. Det finns bara ett Dragskär! 

En exploatering med utökning av antalet tomter och sannolikt med en stor andel 

permanentboende med modernt utseende på hus ändrar områdets karaktär för all framtid till en 

förortsmiljö samt riskerar förhindra djur, natur och friluftsliv i samma utsträckning som idag. 

Hade dagens Dragskärsinvånare, permanent eller fritid, velat leva i den typen av förortsmiljö 

hade inte valet varit Dragskär utan andra närliggande områden såsom Saltvik, Figeholm eller 

andra samhällen utanför kommunen istället. 

Förstör inte den lilla genuina fiskarmiljö som finns kvar. Var stolt att Dragskär ligger i 

kommunen och bevara det åt eftervärlden på samma sätt som Besvärsgatan eller Stensjö by 

istället. Låt det gamla Dragskär leva kvar, det som just precis är dess karaktär och charm. Alla 

vill inte bo och leva i förortsmiljöer. 

Låt växt- och djurlivet få en ärlig chans att fortsätta och ha sin fristad på denna plats. Med 

skogsskövling och nya tomter marginaliseras naturvärdena i området. I området finns bland annat 

berguv, andra ugglor, fladdermöss, havsörn, fiskgjuse, kungsfiskare, skogssnäppa, fisk- och 

silvertärna, måsar, grå-, sill- och havstrut, ejder, knipa, vigg, strandskata, storskrak, 

skäggdopping, hussvala, ladusvala, tornseglare, stjärtmes, mindre hackspett, en- och talltita, 

svarthätta, gröngöling, spillkråka, sparvhök, gök, påfågelöga, nässelfjäril, tistelfjäril, amiral, 

makonfjäril och utter. 

Trafiken är ett kapitel för sig. Trafiksituationen under frågestunden med kommunen berördes. 

Något tydlig fungerande och hållbar plan förefaller i nuläget inte finnas. Vid frågestunden 

informerade kommunen om möjligheten att bygga parhus på de tänkta nya tomterna. Det innebär 

en möjlig dubblering av antalet boende samt bilar! Nuvarande trafikutredning bör göras om, då 

denna aspekt inte belysts. 

Ytterligare fler människor i området pga möjliga parhus bör väl i så fall i också innebära att en ny 

naturinventering med de nya förutsättningarna bör beaktas? Alla nuvarande djur i Dragskär 

förefaller inte heller ha kommit med i genomförda inventeringar. 

Kommunalt vatten och avlopp i Dragskär kan väl aldrig ha varit i syfte att möjliggöra framtida 

exploatering? Är det inte krav från Havs- och vattenmyndigheten på kommunerna för att skona 

hav och miljö? 

Vid den samlade sammanställningen kring exploatering av Dragskär har de nya 

miljökvalitetsnormerna för kustvatten analyserats och beaktats? 

Tänk en extra gång vad en exploatering innebär för djur och natur, men också för Dragskärs 

nuvarande andra invånare i form av barn och vuxna. 

En exploatering innebär att områdets charm, karaktär, djur, natur och rörligt friluftsliv riskerar gå 

förlorat för all framtid. 

 
 

 Svar: De naturinventeringar och den fågelinventering som tagits fram i samband med planarbetet 

visar att exploateringen går att genomföra utan att livsmiljöerna för inventerade arter försvinner.  De 

frågor som kom upp under frågestunden har kompletterats i trafikutredningen som bifogas till 

planhandlingarna. Efter granskningen har planbestämmelser lagts till som reglerar byggnationen till 
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friliggande enfamiljshus. Det kommunala VA-projektet genomfördes precis som nämnt för att skona 

miljön.  

Miljökvalitetsnormerna har tagits med i planarbetet och redovisas i planbeskrivningen då det är ett 

krav i miljöbalken. 

 

 
19. Gemensamt yttrande, 38 fastighetsägare i Dragskär 
Vi har nu mottagit ett reviderat förslag på ny Detaljplan för Dragskär 1:5 m.fl.  

I detta förslag avser markägarna att exploatera 20-22 tomter mot tidigare 24. Detta gör ingen skillnad i 

vårt ställningstagande.  

Vår inställning till planförslaget är fortfarande negativ. Vi grundar det på följande:  

 

Områdets karaktär:  

Dragskär är ett välbesökt natur- och friluftsområde som ligger förhållandevis stadsnära. Dragskär är 

det sista området av denna karaktär i Oskarshamns närhet, eftersom Stångehamn, Mysingsö, Saltvik - 

Ovädersleden förändrats och blivit villaområden. Genom den nya påkostade cykelvägen Oskarshamn-

Dragskär-Figeholm har områdets popularitet ökat än mer. Antalet barnfamiljer, pensionärer och övriga 

motionärer tar nu i större omfattning en cykeltur till Dragskär under den snöfria delen av året. 

Kommunen har satsat på fler grillplatser vid badet samt lekplats vid Dragskärsstugan.  

Kommuninvånare boende utanför Dragskär uttrycker stor förvåning och indignation när vi berättar om 

planerna på att omvandla området till villakvarter. Området är också en magnet för turism. Mängder 

av husbils- och cykelturister lockas till den unika miljön. Vår uppfattning är att Oskarshamns 

varumärke som kommun med natursköna skärgårdspärlor stärks om Dragskärsområdet med sin 

ovanliga och idylliska badplats hålls intakt. Denna charm går förlorad om man möts av ett 

villaområde. Villabebyggelse är en begränsande faktor för naturliv, då känsla av frihet och 

naturupplevelse försvinner.  

Det är otroligt viktigt att en kommun av Oskarshamns storlek värnar om sina invånares välmående och 

trivselkänsla. Oskarshamn kan aldrig växa om inte den känslan finns hos dem som redan bor där. 

Ungdomar lämnar staden för högre utbildning. Förhoppningsvis sitter den goa känslan av hemstaden 

som en plats med attraktiva livsmiljöer och rika natur-upplevelser kvar och får dem att återvända.  

 

Trafiksituationen:  

För vägen mellan E22 och planområdet, 7 km, har i det nya förslaget inte vidtagits några 

tillfredställande åtgärder. Det föreslås att man kan sätta upp skyltar med viltvarning och för utfart av 

cyklister samt sänka hastigheten till 40 km/tim längs hela vägen. För att få kontinuitet på hastigheten 

föreslås en höjning från 30 km/tim till 40 km/tim på ön och i planområdet. Det senare ser vi som ett 

helt vansinnigt förslag. På denna smala kurviga väg i planområdet, med skymd sikt är inte ens 30 

km/tim att rekommendera.  

Gällande cyklister på övrig väg uppehåller de sig på fler ställen, längs den smala, backiga och kurviga 

vägen, än vid utfarterna. Kommunen sviker oskarshamnarna genom att först anlägga en cykelväg för 

ett flertal miljoner och sedan eventuellt godkänna en detaljplan som medför väsentligt ökad 

trafikvolym och negligera problemen med detta. Tryggheten och nöjet för cyklande barnfamiljer 

äventyras. Trafikutredningen har gjorts under vår/sommar. Situationen är inte bättre under vintern med 

snö och halka.  

Politiker och Samhällsbyggnadskontoret påtalar att Dragskärsområdet håller på att omvandlas från 

fritidsområde till att allt mer åretruntboende. Till viss del kan det vara så.  

Det innebär i så fall en trafikökning i sig. Att vi utöver den omvandlingen skulle få en 150% ökning av 

antalet passager, jämfört med nu genom Draget, är helt oacceptabelt!  

Fler åretruntboende på Dragskär innebär en större belastning på kommunen när det gäller skolskjutsar, 

hemtjänst, hemsjukvård etc. Vägen är inte lämplig för skolskjutsar utan en större förbättring.  

Samhällsbyggnadskontoret skriver att vägområdet i detaljplanen är 8 meter men vägen är fortfarande 

mindre än 4 meter bred. Det går fortfarande inte att mötas på vägen på vissa avsnitt pga berg, kärr eller 
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diken. Hur är det möjligt att anlägga ett 8 meters vägområde vid det bortersta området C? 

Samhällsbyggnadskontoret har vid ett informationsmöte berättat att vid det mellersta området är 

avsikten att breddning av väg och vägområde ska ske på den sidan som ska bebyggas. Det innebär att 

ett område på 3-4 meter tas från den utritade tomtmarken. Detta framgår inte tydligt i planskissen.  

Samhällsbyggnadskontoret skriver att det inte förekommer någon genomfartstrafik förbi eller inom 

planområdet. Hur tänker man då? Hur tänker man kring alla fastigheter som har trafiken vid eller 

genom sina fastigheter? Störningen i form av buller och utsläpp blir avsevärt högre för fastigheterna 

på väg till planområdet. Detta går inte att förbise!  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår mötesplatser vid bron samt Dragskär 1:2. På den föreslagna 

mötesplatsen öster om bron är förbindelsepunkter för fiber med stora brunnslock samt VA placerade. 

Detta innebär att det inte går att placera någon mötesplats där. Väster om bron finns det utrymme men 

under sommarhalvåret nyttjas Åsen som parkering för ett stort antal fiskare som uppehåller sig vid 

bron. Trafiksituationen där är mycket ansträngd under den delen av året. Det är då stor risk för tillbud. 

Vid Dragskär 1:2 presenteras inte någon bra lösning. Sträckan mellan de föreslagna mötesplatserna är 

så lång att trafikanterna har svårt att se varandra. Det eventuella trafikljuset ser vi inte heller som 

någon realistisk lösning eftersom mötesplatserna knappast räcker till vid de mest trafikintensiva 

tiderna morgon och kväll.  

Vi tycker att det är ett stort problem att Samhällsbyggnadskontoret inte ser hela vägen i arbetet med 

detaljplanen utan endast fokuserar på detaljområdet. All trafik måste ju ta sig längs hela vägen för att 

komma dit.  

I motsats till Samhällsbyggnadskontoret anser vi att den ökade trafikmängden är ett hinder för 

exploateringen.  

 

Strandskyddet:  

Vi ifrågasätter hur strandskyddslinjerna är dragna.  

Vid området längst norrut (A) är det ca 35 meter mellan eventuell tomtmark och vassbevuxen havsvik. 

Äldre personer i Dragskär berättar om att det roddes här tidigare, innan vägen till lilla Kättelsö anlades 

och vattengenomströmningen upphörde. Mitt i denna vassbevuxna vik går gränsen till Dragskär 1:1. 

Det finns ingenting som säger att nuvarande eller framtida ägare inte kommer att rensa upp, ordna så 

att vattenflöde återigen kan åstadkommas mellan vikarna för att främja vattenkvalitet och djurliv. I så 

fall är det åter en öppen havsvik. Vid det mellersta området (B) är det ca 94 meter mellan vassområdet 

med havsvatten och vägen. Här emellan planeras tomter. Vi menar att strandlinjen måste mätas från 

vasskanten eftersom igenväxningen beror på dålig cirkulation på havsvatten. Är inte en vassbevuxen 

havsvik att betrakta som strandlinje? Enligt vårt sätt att mäta avstånd till strandskyddslinjen finns det 

inte mycket yta kvar för nya tomter.  

Om den föreslagna planen går igenom innebär det att området för friluftsliv blir starkt begränsat då 

vassen/vattnet är ett hinder för den som vill promenera i området. Vid passage i området kommer man 

så pass nära husen att naturupplevelsen starkt påverkas. Detta ska jämföras med Storängenområdet 

väster om Dragskärsbron som anlades på 1970-talet. Där har man varit noga och följt reglerna med 

strandskyddslinjen 100 meter. Där upplevs området fortfarande som skog och kan fortsatt nyttjas för 

fritt friluftsliv med glädje trots bebyggelse intill. Vi accepterar inte att man i området efter badplatsen 

(område C) struntar i strandskyddet med förklaringen att det norrut finns en väg som bryter 

strandskyddet samt söderut av tidigare bebyggelse.  

 

Dagvattenfrågan:  

Den nya reviderade dagvattenutredningen sammanfattas med orden ”Marken är till stora delar 

olämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten.” Den höga förekomsten av berg och genomgående 

tunt jordtäcke betyder att marken har dålig genomsläppighet samt dålig förmåga till generell 

vattenhållande förmåga enligt SGU  

( Sveriges geologiska undersökning). Baserat på den informationen bedöms det finnas dåliga 

förutsättningar för infiltration i området. Trots detta förslår man att minst 35% av vattnet ska 

omhändertas på respektive fastighet genom infiltration på egen yta för att sedan avledas till 
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angränsande naturmark. I planbeskrivningen skriver Samhällsbyggnadskontoret att ”ansvar, 

anläggning och skötsel är enskilt för dagvatten och ligger på fastighetsägaren.”  

Man förlitar sig sedan till sk. fördröjningsytor (ytor som ska fördröja vattnet innan det når 

recipienten). Anläggande och skötsel av dessa ytor tillfaller huvudmannen dvs. exploatörerna. Är 

exploatörerna medvetna om detta och kostnader det medför?  

Efter vandring i de områden som utpekas som fördröjningsytor måste de ifrågasättas.  

Vid det nordligaste området (A) ligger närmaste tomt endast ca 35 meter från den vassbevuxna viken 

som ständigt står i havsvatten. I planskissen visas att dagvattnet ska rinna genom vassområdet och 

vidare mot Kättelsö. Detta är en omöjlighet eftersom dagvattnet då möter havsvattnet och därför inte 

når Kättelsö som för övrigt börjar med en bergssida. Vid det mellersta området (B) ligger 

fördröjningsytorna visserligen nedströms men vid lite högre vattenstånd går det in havsvatten på denna 

yta. På området längst söderut (C), bortom badplatsen, riskerar de befintliga fastigheterna som ligger 

nedanför att få dagvatten på sina tomter. Redan idag är det bekymmer för en del fastighetsägare då 

kommunens framdragning av VA medfört att många träd avverkats. Träd och naturmark som tidigare 

har stoppat vattenflödet. Efter samtal med Samhällsbyggnadskontoret har det framkommit att det 

planeras ett dike för att avleda detta vatten. Detta vatten kan omöjligt rinna uppåt mot det kärr som 

utpekas i Dagvattenutredningen. Ska ytterligare fördröjningsyta skapas? Detta framgår inte i planen. 

Dagvattenutredningen visar att övrigt dagvattenflöde förväntas rinna österut mot kärret. Ska vattnet 

ledas dit? Den naturliga avrinningen från tomterna är till stora delar nedåt mot havet.  

Regelverket ställer stora krav på en kommun i dagvattenfrågor när nya kvarter av bebyggelse skapas. 

Vi menar att Oskarshamns kommun inte tar denna fråga på allvar i den föreslagna detaljplanen.  

Vår uppfattning är att dagvattenfrågan inte har någon hållbar lösning för miljön.   

 

Brygga/båthamn:  

Vi är fortsatt kritiska och negativa till anläggandet av en småbåtshamn. Vägen/stigen till området går 

delvis genom skog med status av klass 3 med påtagliga naturvärden. Vi menar att småbåtshamnen med 

ett ökat antal båtar skulle öka belastningen på området avsevärt med negativa konsekvenser för 

människor och natur. Anläggningen står i strid med strandskyddet. Det är viktigt att kommunen och 

länsstyrelsen ser till att syftet med strandskyddet upprätthålls.  

 

Naturvärden:  

Området berörs av riksintresse för naturvård. Detta är viktigt att notera och beakta!  

Inom området har en kompletterande naturinventering gjorts av Sundh Miljö och man har funnit en 

rad rödlistade och nära hotade arter av; fåglar, insekter, svamparter, fladdermöss och skyddsvärda träd.  

Samtliga djurarter bedöms få ett minskat livsutrymme vid en exploatering men bedöms kunna finnas 

kvar ändå. Vi ser det som ett vågspel och en utmaning för framtiden.  

Gällande fladdermöss har två arter identifierats, nordfladdermus och dvärgpipistrell.  

Det är dock inte uteslutet att det senare under sommaren dyker upp andra arter varför en 

fladdermusexpert bör göra ytterligare inventering under sommarens senare hälft.  

Sundh Miljö pekar ut ett antal tallar som utgör yngelträd för vedlevande insekter i norra delområdet 

(A) med status som ekologiskt funktionella träd. Här behöver göras ytterligare en inventering för att se 

vilka insektsarter dessa träd hyser. Flera av dessa träd ligger inom det område som föreslås bli 

tomtmark och kommer inte att sparas fullt ut vid en exploatering. Sundh trycker på att relevanta 

kompensationsåtgärder måste övervägas genom faunadepåer om de inte sparas.  

Längs det mellersta området B förslås en breddning av vägområdet. Detta område är av inventeraren 

utpekat som viktig yta för några av de rödlistade insekterna t.ex flenörtskapuschongflyet (sårbar).  

Myrlejonsländan bedöms kunna leva kvar på Dragskär förutsatt att sandiga områden får förekomma. 

Ekoxens framtid hänger också på en särskild förvaltning. Blompraktbagge, Agrilus sp, art av 

praktbagge är också arter som kräver särskilda förutsättningar och hänsyn. Hur kommer 

Samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa att dessa åtgärder vidtas?  

Inventeraren Lennart Sundh poängterar i sin utredning att ”En allmän aspekt på exploatering av 

skärgården genom bebyggelse är att arter utsätts för ett allt högre tryck i sina naturliga miljöer. Detta 
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gäller såväl på land som i vatten. För att minimera den negativa effekten av exploateringar är det 

därför viktigt att i så hög utsträckning som möjligt ta hänsyn till kända natur- och miljövärden.”  

Vi menar att exploatering av området inte tar tillräcklig hänsyn till natur- och miljövärden.  

 

Slutligen:  

Ett ja till den föreslagna ändringen av Detaljplanen för Dragskär 1:5 innebär en oåterkallelig skada på 

natur och miljö för all framtid i Dragskär!  

Med hänvisning till ovanstående kräver vi undertecknade boende i Dragskär att 

Samhällbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige i Oskarshamn avslår begäran om ny Detaljplan 

för Dragskär 1:5 m.fl. 

 

 

 Svar: Efter granskningen har antal tomter minskats ytterligare. Kommunen menar att vägområdet i 

detaljplaneområdet regleras till 8 meter. Trafikutredningen har kompletterats för att visa på hur denna 

yta bäst disponeras. Kommunen tar stöd i att utförd trafikutredning, gjord av konsulter i ämnet, där de 

beskriver att föreslagen exploatering kan ske då vägen har kapacitet att ta emot trafik från de nya 

fastigheterna.  Detaljplanens gatumark visar på lämplig breddning av vägen. Vid område C finns det 

en förtydligande karta bifogad i planbeskrivningen. Gatumarken i detaljplan är 8 meter, så ingen mark 

ska tas bort utan det är redan reglerat i planen för att göra det möjligt. 

Strandskyddslinjen utgår från lantmäteriets fastighetskarta där kommunen buffrat in deras strandlinje. 

Det finns inga uppgifter om utökat strandskydd ute i Dragskär.  

Samhällsbyggnadskontoret har i samråd  med tekniska kontoret reviderat och förtydligat stycket om 

dagvatten. Det är naturlig infiltrering i befintliga lågpunkter som ska ta hand om tillkommande 

dagvatten vid de exploaterade områdena. Dikesanvisningar finns i område C. 

Kommunen gör bedömningen att det är lämpligare sett ur natursynpunkt att samla områdets båtplatser 

istället för att privata bryggor anläggs på fler ställen vid strandlinjen. Strandskyddet kommer att 

upphävas för den föreslagna bryggplatsen när planen fått laga kraft. Strandskyddet upphävs inte för 

naturområdet där stigen ska dras fram.  

Kommunen är självklart positiva till kompensationsåtgärder sett ut natursynpunkt men utläser i 

rapporten inget krav, utan tolkar åtgärderna som önskvärda, dessa skrivs in i planbeskrivningen. 

Antalet tomter i område A har minskats och fler yngelträd lämnas orörda. Kommunen är medveten om 

att det alltid blir en påverkan på naturen när man går in i ett tidigare oexploaterat naturområde, men tar 

stöd i framtagna naturinventeringar och gör bedömningen att föreslagen exploatering är möjlig.  

 

  

20. Privatperson Dragskär 1:66 
 Tillsammans med en stor majoritet av fastighetsägarna i Dragskär har vi yttrat oss över förslaget på 

ändringar i Detaljplanen för Dragskär 1:5 m.fl. 

Vi vill här lägga till ytterligare synpunkter. 

Samhällsbyggnadskontoret inleder granskningshandlingarna med att detaljplanens syfte är att 

möjliggöra en utbyggnad av nya, attraktiva och naturnära bostadstomter. Man skriver 

” Kommunens intentioner är att naturvärden och tillgänglighet för allmänheten till såväl vatten som 

skog ska bevaras och utvecklas inom planområdet.” Vi undrar vem ska utveckla tillgängligheten för 

allmänheten i planområdet? Det lär ju knappast bli exploatörerna och kommunen rår inte över 

planområdet. 

Det är en omöjlighet att förena drömmen om stora villaområden med drömmen om ett attraktivt och 

utvecklat friluftsliv på den lilla Dragskärsön. Gestaltningen av planområdet kommer helt att förändras 

pga utökat vägområde samt stora villor som i värsta scenario bli parhus med ännu fler boende. Det 

säregna i miljön kommer för all framtid att raderas ut och går inte att återskapa! 

Dragskärsområdet är ett unikt och uppskattat rekreationsområde för oskarshamnare. Genom den 

nyanlagda cykelvägen har området gjorts än mer tillgängligt. Dragskär är det sista stadsnära området 

av denna karaktär eftersom Stångehamn, Saltvik och Mysingsö blivit villaområden. 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 

DETALJPLAN FÖR DRAGSKÄR 1:5 MFL 

 

 

 
26 (40) 

 

Ingen av de föreslagna villatomterna är strandnära. Tomterna med strandnära läge har familjen 

Nordenskjöld sedan tidigare sålt. För att de eventuellt nytillkomna fastighetsägarna ska komma till 

stranden måste de gå längs vägar och eventuella öppningar mellan de befintliga fastigheterna. 

Rörelsen av människor i vägområdet kommer att öka. Trycket på kommunens badplats kommer att bli 

enormt mycket större. Tillgängligheten till området minskas för oskarshamnare i allmänhet. 

Samhällsbyggnadskontoret positiva hållning till planen framgår i Granskningshandlingarna sid.9 

”Oskarshamns kommun bedömer att det är ett angeläget allmänt intresse att kunna förtäta befintlig 

bebyggelsestruktur ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. En förtätning av området innebär också en 

mer kostnadseffektiv användning det kommunala VA-nätet.” 

Intäkter till det kommunala VA-nätet ska inte styra förtätning av villaområden. Det kan ske i tätorter, 

inte i små fritidsområden som Dragskär. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att allmänheten kommer att kunna röra sig fritt på samma 

sätt som tidigare inom planområdet. De menar att de delar som ska exploateras idag inte är tillgängliga 

på grund av terrängförhållandena. Samhällsbyggnadskontoret bedömer dock att man kan bygga 

bostäder där! Om denna detaljplan trots allt förverkligas innebär det att människor som promenerar i 

skogen kommer att stryka tomtgränserna eftersom det återstående skogspartiet är så litet. 

Konsekvenserna med det stora antalet tomter blir att det inte finns så mycket skog kvar i planområdet 

aktuellt för friluftsändamål. 

Gällande trafikutredningen reagerar vi starkt emot den föreslagna hastighetshöjningen från 30 km/tim 

till 40 km/tim gällande från bron vid Draget och ut på resten av ön. På ön är vägen smal och krokig. 

Vuxna och barn rör sig mellan husen. Barn cyklar, leker, spelar boll i nära anslutning till vägen, 

särskilt i Draget. En exploatering av ett 20-tal fastigheter innebär en ökad trafikmängd med minst 150 

% . Trafiksituationen är ett hinder för exploateringen. 

Vi ifrågasätter Samhällsbyggnadskontoret sätt att dra strandlinjerna. I det gemensamma yttrandet 

beskrivs resultat av de mätningar som gjorts där utgångspunkten för strandlinjen är havsvatten. Vi 

menar att en vassbevuxen havsvik ska räknas som strandlinje. Strandskydds- linjerna måste därmed 

ritas om. Villkoren för vad som får bebyggas ändras därmed på samtliga planområden. 

Vi accepterar inte anläggandet av en småbåtshamn vid den förslagna viken. Dragskärsviken är redan 

idag hårt belastad av båtar och vattenskotrar och är en genomfartsled via kanalen till det intilliggande 

Natura 2000-området samt Naturreservatet Virbo med Ekö.. På andra sidan viken ligger en 

småbåtshamn för ett 30-tal båtar. Det finns också ett stort antal privata bryggor i viken. 

Den utpekade platsen för småbåtshamnen är dessutom illa vald utifrån säkerhetsaspekten då den 

planerade stigen ska gå över ett brant berg med stor olycksrisk. Anläggningen står också i strid med 

strandskyddet. Det är viktigt att kommunen och länsstyrelsen ser till att syftet med strandskyddet 

upprätthålls. 

Det gemensamma yttrandet har beskrivit problemen med dagvatten och fördröjningsytor vid samtliga 

områden. I planbeskrivningen skriver Samhällsbyggnadskontoret att dagvattnet ska omhändertas inom 

respektive fastighet och att vattnet ska infiltreras så mycket som möjligt för att därefter rinna till 

fördröjningsytor utanför planområdet. Vid de två första områdena (A och B) är fördröjningsytorna 

belägna i havsvatten vid lite högre vattenstånd. Vid området efter badplatsen (C) utpekas ett kärr som 

fördröjningsyta. Detta kärr har avrinning via en vägtrumma ut i havet. 

I område C har vi ytterligare ett problem att belysa. Vid ett informationsmöte i december förklarade 

Samhällsbyggnadskontoret att ett dike ska grävas söderut för att skona de fastigheter som ligger 

nedanför berget och att ytterligare en gemensamhetsanläggning (fördröjningsyta) ska anläggas mycket 

nära havet. Denna anläggning finns inte med i planförslaget. 

I planförslaget skriver Samhällsbyggnadskontoret att avtal ska tecknas med framtida exploatörer 

gällande dagvatten och skötsel. ”Exploatören ska redovisa hur dagvattenhanteringen ska hanteras i 

samband med byggstart. Dagvattenåtgärd ska ske i samråd med Oskarshamns kommun.” Hur blir det 

med detta om tomterna säljs en och en vid olika tidpunkter? Alla fastigheter vid ett område kanske inte 

bebyggs samtidigt heller. Vem är då exploatör? Vem ska då anlägga, ansvara och sköta 

gemensamhetsanläggningen? Samhällsbyggnadskontoret skriver vidare att ”Ansvar, anläggningen och 

skötsel är enskilt för dagvatten och ligger på fastighetsägaren.” 
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Vi menar att Oskarshamns kommun inte tar dagvattenfrågan på allvar och att för många frågor i den 

föreslagna detaljplanen är obesvarade. Vår uppfattning är att dagvattnet inte har någon hållbar lösning 

för miljön. 

Området berörs av riksintresse för naturvård. Ett intresse som Oskarshamns kommun borde värna. I 

den nya översiktplanen för Oskarshamns kommun skrivs om kommunens fina kombination ”av arv 

och miljö, sjöar, skärgård och skog samt stad och landsbygder”…… Det orörda är absolut en av våra 

största tillgångar.” 

Dessa ambitioner tas inte på allvar när det gäller Dragskär! 

I fastighetsägarnas gemensamma yttrande beskrivs de villkor som Naturinventeringen och 

Granskningshandlingarna pekar ut för växter och djur. Där beskrivs hur en rad arter ska kunna fortleva 

i Dragskär om olika åtgärder vidtas. Samhällsbyggnadskontoret använder skrivningar som kan och bör 

om åtgärderna. Vi hyser mycket stor oro kring detta då vi vid informationsmötet i december fick veta 

att det inte kommer att ske någon tillsyn huruvida åtgärder för arternas fortlevnad skapas eller inte. 

Om inte dessa åtgärder genomförs kommer arterna inte att kunna fortleva dvs. arterna kommer att 

missgynnas av en exploatering. 

Detaljplanens exploatering av området tar inte tillräcklig hänsyn till natur- och miljövärden eftersom 

inga åtgärder villkoras. 

I stycket rörande gemensamhetsanläggningar skriver Samhällsbyggnadskontoret att fastigheter 

angränsande planförslaget kan komma att beröras i en framtida anläggningsförrättning. Det framgår 

inte tydligt vad det skulle innebära för Dragskärs nuvarande fastighetsägare. 

I planen framgår att för många åtgärder lämnas till exploatören att vidta utan vidare tillsyn. Detta 

innebär betydande konsekvenser för natur och miljö. Dragskär är ett alldeles för litet område för en 

exploatering av detta slag. Områdets karaktär kommer att förändras för all framtid. Detta vill vi på alla 

sätt förhindra. 

Vi vill att Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunfullmäktige avvisar förslaget på Detaljplanen för 

Dragskär 1:5 . 

 
Svar: En del i utvecklingen av tillgänglighet är den cykelväg som dragits fram till Dragskär. 

Kommunens satsningar på grill- och lekplats ute vid Dragskärsbadet är också en del i tillgängligheten 

för allmänheten. Kommunen bedömer att 14 nya bostadstomter inte påverkar det rörliga friluftslivet i 

någon stor omfattning.  

De nya fastigheterna har ingen direkt vattenkontakt men läget anses vara attraktivt och kan locka 

invånarna att flytta dit ändå. Det har visat sig i både Stångehamn och Glabo som exempel, som anges i 

yttrandet. De kan nå vattnet via allemansrätten samt via den kommunala badplats som finns i området. 

Sett till en varm sommardag anses inte de nya fastigheterna bidra med nämnvärd ökning av trycket på 

badet. 

Planförslaget är initierat av fastighetsägarna och kommunen ställer sig positiv till att kunna erbjuda 

nya attraktiva boendemiljöer. 

Antalet tomter har minskats efter granskningen. 

Trafikutredningen har reviderats och bifogas till planhandlingarna. Strandskyddslinjen utgår från 

lantmäteriets fastighetskarta där kommunen buffrat in deras strandlinje. Det finns inga uppgifter om 

utökat strandskydd ute i Dragskär. Kommunen gör bedömningen att det är lämpligare sett ur strand- 

och natursynpunkt att samla områdets båtplatser istället för att privata bryggor anläggs på fler ställen 

vid strandlinjen. Strandskyddet kommer att upphävas för bryggan när planen fått laga kraft enligt 

skälet ”kan på grund av sin användning inte placeras på annan plats.” De privata bryggor som 

omnämns ligger även dom vid strandlinjen där strandskydd råder men servar endast få privata 

fastigheter.  

Stycket om dagvatten har reviderats och beskriver tydligare hur dagvattnet ska tas omhand. 

Kommunen är självklart positiva till kompensationsåtgärder sett ut natursynpunkt men utläser i 

rapporten inget krav, utan tolkar åtgärderna som önskvärda. Ordet ”om” skrivs inte i rapporten utan 

orden ”bör” och ”kan” används. Åtgärderna skrivs in i planhandlingarna som önskvärda. 

Naturinventeringen visar att de berörda arterna får minskat livsutrymme men bedöms kunna leva kvar. 

Stycket om gemensamhetsanläggningar har förtydligats enligt yttrandet. När fler fastighetsägare 
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ansluts via fastighetsreglering till GA:3 (gemensamhetsanläggningen) kommer en omprövning ske 

enligt lantmäteriet. Ang framtida anläggningsförättning är det bryggan man refererar till.  

 
21.Storängens samfällighetsförening  
Granskningshandlingen och bilagan Trafikutredning Dragskär föreslår ”en hastighetssänkning från 70 

km/h till 40 km/h från E22 och hela vägen öster ut”.  

Storängens samfällighet motsätter sig en hastighetssänkning till 40 km/h och förordar att 70 km/h även 

fortsättningsvis ska gälla som maxhastighet fram till den punkt väster om bron där hastigheten idag är 

reglerad till max 30 km/h.  

I övrigt har Storängens samfällighetsförening inga synpunkter på granskningshandlingen. 

 
Svar: Noterat. Denna fråga sköts av vägsamfälligheten och ska ses som en rekommendation från 

trafikutredningen. 

 

  

22. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 
Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har tagit del av följande detaljplan för Dragskär 1:5 m.fl. fastigheter, 

daterad 23 november – 19 december 2021 och vill anföra följande synpunkter. 

I enlighet med av oss tidigare inlämnade synpunkter anser vi att området på grund av 

störningskänslighet i sin helhet bör lämnas orört. 

I andra hand hänvisar vi till kompletterande naturinventering och pekar dels på sammanfattningen som 

säger att områden med rödlistade arter bör undantas samt att det mellersta området är mest intressant 

att bevara genom att man hittat den största naturliga variationen där. Vidare har konstaterats en rik och 

varierad blomning utmed vägarna, vilken är viktig att bevara med tanke på insekter och pollinering. 

Området bedöms vara representativt för vår kuststräcka. Det påpekas dock särskilt i inventeringen att 

skogen är olikåldrig och flerskiktad med inslag av stående och liggande död ved vilket utgör grunden 

för höga naturvärden (naturskog). Det är väsentligt att sådana skogar bevaras eftersom de inte kan 

återskapas. Områdena klassas i naturvärdeshänseende huvudsakligen i grupperna 3 och 4, där de trots 

avsaknad av riktigt stora värden räknas som väsentliga, sett till den biologiska mångfaldens större 

perspektiv. Ett alltmer uppsplittrat naturligt landskap motverkar hela tanken på en fungerande 

biologisk helhet. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till det kustnära lägets störningskänslighet. Se bifogade tidigare 

inlaga från Oskarshamnsbygdens Fågelklubb. 

Sumpskogsytorna i området är viktiga att bevara orörda, då de enligt inventeringen utgör potentiella 

föryngringsplatser för grodor och salamandrar. Sådana våtmarksområden har man idag insett värdet av 

och försöker återskapa, inte förstöra. 

Föreningen motsätter sig generellt att strandskyddet sätts ur spel. Att gång på gång nagga lagstiftat 

skydd i kanten kan inte vara acceptabelt.  

 

Fotnot 1: Biofactum AB & Sundh miljö pekar vidare på att Oskarshamns kommun 

inte är fullt uppdaterad på / alternativt helt saknar nedanstående planer, program mm: 

Grön- och grönstrukturplan 

Kommuntäckande naturvårdsprogram 

Lövskogsinventering 

Redovisning på Artportalen under projekt Trädportalen 

 

Det är väsentligt att upprätta och a jour-hålla dessa grundläggande dokument för att få en helhetsbild 

av naturvärdena i kommunen. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut i framtiden. Denna 

inventering, övriga som gjorts, samt de bidrag som i olika sammanhang lämnats via ideella 

organisationer, bör ses som värdefull information. Uppföljning bör ske kontinuerligt, t ex genom en 

kommunekolog, för att säkerställa att inte minst det ekonomiska värdet av utförda undersökningar tas 

till vara på bästa sätt.  
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Fotnot 2: Enligt uppdragsbeskrivningen för inventerande företag går 

inventeringen enbart ut på att kartlägga naturvärden, arter mm, och inte på att 

bedöma den inverkan planerade byggen kommer att få. Det står dock klart att 

inte minst anläggningsarbeten och framtida ökad trafik kommer att få negativa 

effekter vad avser störningsgrad. 

 

Synpunkter på inventeringen och exploatering av fastigheten Dragskär 1:5. Fåglar. 

- Redan på s.2 i naturvärdesinventeringen kan man läsa att redovisning av densamma är 

inlämnad redan 31 maj 2020. För att få en helhetsbild av fågellivet inom ett område 

bör man även ha med juni månad, åtminstone fram till midsommar. Detta för att 

erhålla kunskap om arter som jagar i området för att skaffa föda till ungarna, ex. 

havsörn, lärkfalk, skräntärna och berguv (häckar i närområdet). Det kan även gälla 

flera fågelarter som har en aktiv period i juni, exempelvis spelande arter som morkulla 

och nattskärra. Vi har även fågelarter som anländer sent till vårt land ibland, bl.a. 

rosenfink. Det kan därför vara svårt att få en helhetsbild av en fågelfauna när 

redovisningen skall vara inlämnad 31 maj. 

- Inventeringstiden omfattar endast tre tillfällen, 26-27 april samt 20 maj. Det framgår 

inte när på dygnet inventeringarna är genomförda. Det man saknar är, som ovan 

nämnts, någon inventering vid något tillfälle i juni månad. Man bör även ha genomfört 

någon kvälls/nattinventering i mars-april för att få kunskap om eventuella ugglor i 

området. 

- Man bör betona att trycket från en ökande befolkning i Dragskär ökar även trycket på 

närområdet – Ekö naturreservat med störningskänsliga fjärdar och öar i yttersta 

skärgården. I sistnämnda område häckar bl.a. den störningskänsliga storlabben. 

- Inventeringen tar upp den störningskänsliga arten skräntärna som regelbundet söker 

föda till sina ungar. Rapporten nämner inget om kolonin med skräntärnor på Furö. Här 

häckar mellan 30-50 par årligen och många adulta fåglar fiskar därför i vattnen kring 

Dragskär för att få fram mat till ungarna. Vissa år häckar även enstaka par av 

skräntärna i närområdet. 

- Det finns en brist i inventeringen som beror på att man inte tagit del av Länsstyrelsens 

rapporter om det häckande fågellivet i skärgården. Här kan nämnas: Larsson, T. 2000. 

Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2000 och Johansson, T. och 

Larsson, T. 2008. Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2008. 

 

Angående nybyggnationer i Dragskär – några argument 

I allt snabbare takt krymper livsmiljöerna för många av våra arter inom flora och fauna. Det 

sker inte minst i kustnära områden, vilka är mycket känsliga för störningar. Kustnära områden 

är viktiga genbankar och dessutom väldigt känsliga för förändringar. 

En exploatering av ytterligare bebyggelse i Dragskär ökar trycket på detta kustnära området. 

Här är trycket på naturen redan stort, inte minst beroende på det rörliga friluftslivet och det 

alltmer ökade fritidsfisket. 

Även om de områden i Dragskär som är aktuella för exploatering inte hyser de allra högsta 

naturvärdena så bör området lämnas orört. Området utgör dock en viktigt genbank för många 

organismer. 
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Bilaga 1- Artportalen prickkarta 

 
Artportalen och Artskyddförordningen påvisar fynd i området som Oskarshamns kommun 

måste ta hänsyn till om man fortsätter som man tänkt att exploatera området. Då måste man 

begära dispens från Artskyddsförordningen och Länsstyrelsen. 

 
Artskyddsförordning (2007:845) 
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna 

förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. 

avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 

flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 4. skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

14 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser länet 

eller en del av länet. En dispens får ges endast om 1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 2. om 

dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess 

naturliga utbredningsområde (…) 
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Miljöbalken 8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald 

1 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet döda, skada, fånga eller störa vilt levande 

djur eller att ta bort eller skada sådana djurs ägg, rom eller bon eller att skada eller förstöra sådana 

djurs fortplantningsområden och viloplatser får meddelas av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande 

djurart kan komma att försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges 

internationella åtaganden om skydd av en sådan art. Förbudet får dock inte gälla fall då ett sådant djur 

måste dödas, skadas, fångas eller störas till försvar mot angrepp på person eller värdefull egendom. 

2 § Föreskrifter om förbud att inom landet eller del av landet ta bort, skada eller ta frö eller andra delar 

från vilt levande växter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

Sådana föreskrifter får meddelas, om det finns risk för att en vilt levande växtart kan komma att 

försvinna eller utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla Sveriges internationella 

åtaganden om skydd av en sådan art. 

 

Bilaga 2 - Artskyddsförordningen 

Talltita 

Talltita (NT, §4) har minskat kraftigt under de senaste 30 åren och är rödlistad som nära hotad (NT 

2020). Det finns flera studier som visar att talltita är känslig för gallring och inte överlever när dess 

livsmiljö kalavverkas (Eggers and Low, 2014; Griesser et al., 2007; Klein, 2020). Talltita föredrar 

större sammanhängande barrskogar, och finns såväl i tallskog som granskog och i lövblandad 

barrskog. Skogens struktur är viktig och ska helst vara flerskiktad med riklig underväxt av mindre 

granar, björk och andra lövträd och buskar. Tillgång på murknande högstubbar är särskilt viktig, 

eftersom talltitan helst själv hackar ut sitt bohål. Arten förekommer lokalt även i blöta buskmarker, 

dock alltid i anslutning till större sammanhängande barrskogsområden. Den påträffas ofta i kanten av 

solexponerade och fuktiga skogspartier, gärna intill skogskärr eller i kantskogen mot myrmarker. 

Arten missgynnas när flerskiktad skog omförs till enskiktade produktionsbestånd och begränsad 

tillgång på klena murkna högstubbar för bobygge kan vara ett problem i stora områden. Reviren är 

förhållandevis stora, 10–20 ha, och arten missgynnas när skogen fragmenteras. Kalavverkning av 

större delar av reviret innebär att det överges (Artdatabanken, 2021). 

Flera vetenskapliga studier bekräftar att talltitan är synnerligen trogen sitt revir så länge paret lever och 

biotopen förblir intakt. Paret stannar i sitt revir året om. En förlust av ett revir har därför en stor 

inverkan på den lokala populationen och trakthyggesbruket anses vara orsak till den svenska 

populationens kraftiga minskning. Talltiteparets revirtrohet innebär att närhelst under året man 

observerar en adult talltita så ingår denna plats i reviret. Revirens storlek varierar. I ett 

undersökningsområde i västra Götaland med 24 revir var medelstorleken 24 ha. I en annan studie från 

norra Finland var medelstorleken bland 16 revir 12.6 ha (Siffczyk et al., 2003; Ekman, 1979). 

 

Skyddsstatus för talltita 

Talltita är prioriterad art i Skogsvårdslagen och omfattas av Bernkonventionens bilaga 2. Talltita (NT 

är fridlysta enligt §§ 4 och 14 i Artskyddsförordningen (2007:845): 

- 4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till 

denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att (…) 4. skada eller förstöra 

djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. 

-  14 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5 och 7 §§ som avser 

länet eller en del av länet. En dispens får ges endast om 1. det inte finns någon annan lämplig 

lösning, 2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 

artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde (…) 

 

Det finns en direkt koppling till EU-rätten eftersom Sverige införlivat EU:s Art- och habitatdirektiv 

och Fågeldirektiv i den nationella lagstiftningen under §4 i Artskydds förordning. Att skyddet enligt 
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EU:s Art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv är strikt bekräftas av EU-domstolens dom den 4 mars 

2021 i de förenade målen C-473/19 och C 474/19 där det slogs fast av Fågeldirektivet vet gäller 

samtliga fågelarter som naturligt förekommer inom medlemsstaternas europeiska territorium, och 

således inte endast de fågelarter som är särskilt hotade och därmed upptagna i bilaga 1 till 

Artskyddsförordningen. 

EU-domstolen påpekar även att de förbud som anges i artikel 12.1 a-c i art- och habitatdirektivet även 

omfattar arter vars bevarandestatus inte riskerar att påverkas negativt samt att skyddet inte upphör att 

gälla för arter som uppnått en gynnsam bevarandestatus. Vidare uttalar EU-domstolen att förbudet i 

artikel 12.1 d i art - och habitatdirektivet, när artens kontinuerliga ekologiska funktionalitet förstörs 

eller försämras, inte är beroende av om artens bevarandestatus riskerar att försämras eller inte. 

Domstolen slår även fast att skyddssystemet är strikt och att bestämmelser innefattar inte enbart 

avsiktliga handlingar, utan även icke-avsiktliga handlingar. Unionslagstiftaren har därigenom visat sin 

vilja att ge parningsplatser och rastplatser ett förstärkt skydd mot handlingar som förstör eller 

försämrar dem (dom av den 2 juli 2020, Magistrat der Stadt Wien (Europeisk hamster), C-477/19, 

EU:C:2020:517, punkt 27 och där angiven rättspraxis). 

Domstolen har dessutom understrukit att det strikta skydd som föreskrivs i artikel 12.1 d i Art- och 

habitatdirektivet är tillämpligt oberoende av det antal exemplar av den berörda arten som förekommer 

inom det berörda området (dom av den 17 april 2018, kommissionen/Polen (Białowieżaskogen), C- 

441/17, EU:C:2018:255, punkt 237). 

 

Vägledning om strikt skydd för djurarter av gemenskapsintresse enligt Habitatdirektivet 

Europeiska kommissionens tillkännagivande 2021-10-12 – C (2021) 7301 final ENV-2006- 00946-00-

00-EN-REV (europa.eu) 

 

10 – EU-domstolens rättspraxis: Målet Skydda Skogen – avverkning 

Förenade målen C-473/19 och C-474/19 

En avverkningsanmälan avseende ett skogsområde i Härryda kommun i Sverige lämnades in till 

Skogsstyrelsen. Det skogsområde som anmälan omfattade är den naturliga livsmiljön för åtskilliga 

skyddade arter, däribland flera fåglar och åkergrodan (Rana arvalis), en art i bilaga 4 a till 

Habitatdirektivet. Den planerade skogsbruksåtgärden i detta område skulle leda till att exemplar av 

dessa skyddade arter blev störda eller dödade. 

Skogsstyrelsen intog uppfattningen att, förutsatt att den vägledning den tillhandahöll följdes, 

verksamheten inte skulle gå emot förbuden som sätts i artikel 12 i Habitatdirektivet, så som de är 

införlivade i den svenska Artskyddsförordningen. Tre naturvårdsföreningar begärde utan framgång att 

länsstyrelsen skulle vidta åtgärder mot avverkningsanmälan och Skogsstyrelsens råd, och väckte sedan 

talan vid den nationella Mark- och miljödomstolen. 

Mark- och miljödomstolen beslutade att vilandeförklara målen och bad EU-domstolen om ett 

förhandsavgörande i frågor om tolkningen av Fågel- och Habitatdirektiven, i synnerhet artikel 12 i 

Habitatdirektivet: 

-  En fråga gällde främst om begreppen ”att avsiktligt döda/störa/förstöra” i artikel 12.1 a–c i 

habitatdirektivet ska tolkas så att de förbud som fastställs i artikel 12, för det fall syftet med 

åtgärderna uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter, till exempel 

skogsbruksåtgärder eller markutveckling, endast är tillämpliga om det finns en risk för att 

berörda arters bevarandestatus påverkas negativt. 

-  En annan fråga gällde främst om begreppet ”skada/förstöra” när det gäller djurens 

parningsplatser i artikel 12.1 d ska tolkas på så sätt att förbudet bara gäller om den berörda 

artens eller dess lokala berörda populations bevarandestatus sannolikt kommer att försämras. 

Dessutom frågade den nationella domstolen om det strikta skyddet i direktiven upphör att vara 

tillämpligt på arter för vilka Habitatdirektivets mål (gynnsam bevarandestatus) har uppnåtts. 

 

 

 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 

DETALJPLAN FÖR DRAGSKÄR 1:5 MFL 

 

 

 
33 (40) 

 

Gällande tolkningen av artikel 12 i Habitatdirektivet svarade EU-domstolen följande: 

- De förbud som fastställs i artikel 12.1 a–c är tillämpligt på alla åtgärder, inklusive dem som 

uppenbart har ett annat syfte än att döda eller störa djurarter. 

-  Dessa förbud gäller på individnivå (för enskilda djur) och förutsätter inte att en viss åtgärd 

riskerar att påverka den berörda djurartens bevarandestatus negativt. 

- Bestämmelsen i artikel 12.1 d som förbjuder skada på eller förstörelse av parningsplatser är 

tillämplig oavsett antalet exemplar av den berörda arten som förekommer i området i fråga, 

och kan inte vara underkastad kravet att artens bevarandestatus ska riskera att försämras. 

-  Det strikta artskyddet enligt artikel 12.1 a–c är tillämpligt på samtliga arter i bilaga 4 oavsett 

om de har uppnått gynnsam bevarandestatus eller inte 

 

 Svar: Exploateringen föreslås inte i sumpområden och dessa lämnas orörda. Strandskyddet upphävs 

för befintliga fastigheter och flertalet av de nya föreslagna tomterna ligger utanför strandskyddat 

område. Endast där skäl enligt miljöbalken finns upphävs strandskyddet för ny kvartersmark. 

Naturinventeringen samt fågelinventeringen har bedömt att föreslagen exploatering kan ske sett ur 

naturvärdessynpunkt. Den kompletterande naturinventeringen ägde rum 9-11 juni samt 24 juni 2021 

och då har även nattinventering ägt rum. Inventeringen visar att talltita häckade på delar av området 

som lämnats utanför detaljplanen vilket innebär att dagens situation för fåglarna fortsätter råda. 

 

  

23. Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening 
 Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening som förvaltar den enskilda vägen från E22:an  

till Dragskär vill här lämna sitt yttrande till den reviderade detaljplanen Dragskär 1:5 med  

de förslagen ”Trafikutredning Dragskär” föreslår.  

Vi hänvisar även till vårt tidigare yttrande 2020-12-15.  

Trafikutredningen ser ej den ökande trafikmängden som ett hinder för den planerade  

Exploateringen av Dragskär 1:5. Vi delar inte den åsikten.  

Trafikutredningens tänkta scenarier visar att fordonsökningen kommer att bli mer än 200 fordon/dag , 

men ser inte den ökande trafikmängden som något problem. Slutsatsen blir istället ”Ett ökat flöde kan 

medföra en upplevd försämring av trafiksituationen”.  

Att påstå att trafikflöden på mer än 600 fordon/dag genom Draget bara skulle vara  

”en upplevd försämring” visar att trafikutredaren ej förstått trafiksituationen och den verkliga 

försämringen det blir för de boende där. Man har ej heller förstått den verkliga försämringen och risker 

en ökad trafikmängd medför avseende oskyddade trafikanter och viltfaran. Istället ställer utredningen 

frågan ”Hur upplevs trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs hela vägen ? ”.  

Vi ser en ständigt ökande trafik främst beroende på att Dragskärsområdet alltmer används  

för fritidsaktiviteter året runt. Åsen och området vid bron är en av kommunens mest besökta 

fiskeplatser, som lockar både oskarshamnare och långväga fiskare. Fisket sker från gryning till 

solnedgång. Dagligen sker också transporter av bil och båttrailers till området.  

Andelen kanotister som parkerar längs åsen är också stort.  

Badplatsen lockar även den fiskare under den isfria delen av året. Badplatsen används inte enbart för 

bad utan är numera ett populärt utflyktsmål året runt. Cyklisternas andel har markant ökat sedan 

cykelvägen byggdes.  

 

Trafikutredningen anser att ”Vägstandarden på den västra delen av vägen där det är brett nog för möte 

anses tillräcklig för både nuläget och vid möjlig ökning av trafiken”.  

Vi delar inte den åsikten.  

Vi menar att ett mått på vägstandard är betydligt vidare en att endast bedöma möjligheten  

för två fordon att mötas. I begreppet vägstandard måste även krökar, backar, och skymd sikt  

beaktas. Vägsträckan mellan E22 och bron vid Draget är kurvig med flera skarpa krökar, backar och 

på stora delar av vägen är sikten skymd. Detta leder till dagliga incidenter vid  

möten, speciellt vid möten med tung trafik. Utifrån vägstandarden är det tveksamt om vägen  
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kan betraktas som en säker väg, för att t.ex. större skolskjutsfordon kan framföras på ett säkert sätt. 

Detta påpekar f.ö. Bildningsnämnden i sitt yttrande där man föreslår att:  

”Vägen behöver trafikmässigt göras i ordning så att större skolskjutsfordon, minst 19-passagerare kan 

framföras utan problem.” 

 

Hur vill då trafikutredningen och samhällsbyggnadskontoret uppnå en god trafiksäkerhet  

vid en ökande trafik som blir följden om den nya detaljplanen antas?  

 

Följande åtgärder behöver därför implementeras längs vägen:  

-Skyltning med varning för vilt och oskyddade trafikanter samt väjningsregler vid  

Dragskär 1:2.  

Vi vill här upplysa om att Vägsamfälligheten i samråd med Trafikverket år 2013 satte upp 

viltvarningsskyltar för hjortar på vägen 100 m in från E22:an. Skyltarnas placering är vald  

för att varna för vilt längs hela vägen. Hjortarnas antal har sedan år 2013 mångdubblats.  

Vi förstår ej på vilket sätt flera viltvarningsskyltar kommer att förbättra trafiksäkerheten?  

Vi instämmer däremot i trafikutredningens analys att:  

”Viltproblematik i området ger minskad trafiksäkerhet vilket blir mer påtaglig vid ett  

ökat trafikflöde”.  

Skyltning för oskyddade trafikanter har sedan 1970-talet funnits på Åsen innan bron.  

Skyltens placering är vald utifrån det stora antalet oskyddade trafikanter som finns vid bron  

i byn Draget och längs vägen till Dragskärsbadet.  

På vilket sätt ökar trafiksäkerheten med flera skyltar oskyddade trafikanter? Var skall  

de placeras?  

Varningsskyltar för cyklister saknas i anslutning till den av kommunen anlagda cykelvägen och dess 

fortsättning till Figeholm. I samband med att cykelvägen anlades år 2018 klargjorde 

Vägsamfälligheten i samtal med Oskarshamns kommun att vi på intet sätt motsattes oss denna. Vi 

menar dock att cykelvägen ej får utgöra ett hinder eller en belastning för vägsamfällighetens 

verksamhet.  Vi har framfört önskemål att anslutningen av cykelvägen till vårt vägområde skall 

regleras med ett avtal med Oskarshamns kommun. Den ansvariga tjänstemannen Göran Landelius har 

ännu inte svarat på vår framställan. Vi välkomnar uppsättande av varningsskyltar för cyklister, men vi 

menar att det skall ske på kommunens initiativ och bekostnad.  

 

Väjningsregler vid Dragskär 1:2, föreslås för att förbättra framkomligheten över fastigheten.  

Det faktiska trafikförhållandet, att trafiken passerar mellan boningshuset och garaget bedöms inte för 

fastigheten utgöra en trafiksäkerhetsrisk.  

Trafiksäkerheten för de boende vid en ökad trafik bedöms ej.  

Trafikutredningen har ett märkligt förhållningssätt att framkomligheten för fordon över fastigheten 

anser vara viktigare än trafiksäkerheten för de boende.  

Därav följer åtgärden skyltar med väjningsplikt och sikten mellan vägskyltarna skall hållas fri från hög 

vegetation. Vi är tveksamma på om krav på att vegetationen ej får vara hög kan ställas på 

fastighetsägaren Dragskär 1:2.  

Förslaget om signalreglerad väjningsreglering kan leda till köbildning speciellt öster om Dragskär 1:2 

med problem med framkomlighet som följd.  

Vi anser inte att en ökat trafikflöde genom fastigheten Dragskär 1:2 är förenligt med  

trafiksäkerhet för de boende och för oskyddade trafikanter som passerar där.  

 

-Breddning av väg längs detaljplanens område, anges för att öka framkomligheten i detaljplanområdet.  

Återigen har trafikutredningen focus på framkomligheten för fordon och tar ej hänsyn till  

den stora mängd oskyddade trafikanter i detaljplanområdet.  

Hur breddningen av vägen skall utföras framgår ej av förslaget till ny detaljplan. 
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-Mötesplatser vid bron och Dragskär 1:2.  

Mötesplatser vid bron är bra, eftersom brons bredd är 4 m.  

Placering och av utformning av dessa måste redas ut med de berörda markägarna.  

På den föreslagna placeringen öster om bron har i samband med VA-projektet anlagts  

avstängningskranar för vatten och avlopp samt en nedstigningsbrunn för fiberkablar.  

Mötesplatser vid Dragskär 1:2.  

Placering och utformning av dessa måste redas ut med de berörda markägarna.  

Det är tveksamt om placeringen av den västra mötesplatsen fyller sitt syfte att öka  

framkomligheten genom Dragskär 1:2.  

 

-En hastighetsöversyn med en maxhastighet 40 km/h.  

Åtgärden innebär en sänkning från 70 km/h till 40 km/h från E22 och hela vägen österut.  

För kontinunitet ändras därför även den del av vägen som är reglerad 30 km/h  

till 40 km/ h.  

Vi anser att en höjning till 40 km i Draget är klart felaktig och visar att trafikutredaren ej har  

någon kännedom om trafikförhållandena i byn. Har man ej sett hur gående rör sig mellan husen? 

Förstår man inte varför 4 gupp anlagts i detta område? När man dessutom motiverar hastighetsökning 

med att trafiksäkerheten bibehålles genom att mötesplatser anläggs visar det bara på ytterligare 

okunskap om trafiksituationen.  

På vägen öster om Draget i detaljplanområdet skall också en hastighetsökning göras från  

30 km/h till 40 km/h. Vi anser att även denna höjning är felaktig, eftersom vägen används av ett stort 

antal oskyddade trafikanter.  

Vägsamfälligheten vill att hastigheten på vägsträckan där 30 km/h råder från Åsens början till 

Skafterna skall bibehållas.  

Hastighetssänkning till hastigheten 40 km/h på vägsträckan från E22 till Åsen.  

På denna vägsträcka har vägsamfälligheten försökt få till stånd en maxhastighet på 50 km/h.  

Vi har ej haft någon framgång i detta varken hos Länsstyrelsen eller hos Trafikverket.  

Trafikverket avstyrker framställningen om en hastighet 50 km/h och säger i sitt yttrande att:  

”Vägens standard är låg beroende på att den är smal kurvig med backkrön och delvis  

Även ojämn. Av denna anledning kan eller bör trafikanter i allmänhet ej hålla den högsta tillåtna 

hastigheten och ett förbud att hålla 50 km/h skulle ej få någon effekt”  

Vi är med detta svar och den erfarenhet processen att sänka hastigheten gav tveksamma till att det är 

möjligt att genomföra en hastighetssänkning. Det är inte kommunen som råder över hastigheter på 

enskilda vägar.  

Åtgärden att sänka hastigheten för att motverka en trafikökning riskerar att bli en ren  

”skrivbordsprodukt” för att motivera detaljplanens införande.  

De föreslagna åtgärderna säkerhetsställer ej en god trafiksäkerhet och framkomlighet  

när trafiken kommer att öka som blir följden om detaljplanen för Dragskär 1:5 godkänns.  

Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening ställer sig avvisande till förslaget på en ny detaljplan för 

Dragskär 1:5. 

 

 Svar: Trafikutredningen gör bedömningen att vägstandarden är tillräcklig för 

att området runt Dragskär 1:5 ska kunna exploateras. Med genomförda åtgärder enligt 

trafikutredningen görs bedömningen att skolbuss kan framföras på vägen. De skolbussar 

som används av Kalmar länstrafik uppgår till en bredd av 2,2 meter och använder vägen under ett fåtal 

tillfällen under dagen. Cykelvägen ligger utanför den föreslagna detaljplanegränsen men har påverkan 

på planens genomförande. Kommunen avser att förbättra skyltningen utmed sträckan i samråd med 

vägsamfälligheten. Kommunen bekostar nya skyltar och anläggande av dessa. 

 

Trafikutredningen gör bedömningen att trafiksäkerheten för boende tillgodoses och att 

trafiksäkerheten är godtagbar om föreslagna åtgärder genomförs. 
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Enligt det anläggningsbeslut som gäller för gemensamhetsanläggningen har föreningen rätt att kvista 

eller ta bort växande träd, buskar eller annan växtlighet inom ett avstånd av två meter från 

vägområdets ytterkant, dock inte på tomtmark. 

Vägföreningen mottar också årligt driftbidrag där en av förutsättningarna lyder att de vägar 

som får driftbidrag ska hållas öppna för allmän trafik och underhållas väl. 

Det är vägsamfällighetens ansvar att säkerställa att trafiksäkerheten prioriteras och att skyltar syns. 

 

Förslag om signalreglerad väjningsreglering vid fastighet Dragskär 1:2 förkastas. Trafikutredningen  

uppdateras med en föreslagen sektionsritning över hur ny väg föreslås utformas. Trafikutredningen 

uppdateras med ytterligare i beskrivning om mötesplatsernas utformning och placering. Detta behöver 

beaktas vid omprövning av gemensamhetsanläggning.  

 

Trafikutredningen uppdateras enligt yttrande med en bibehållen hastigheten på 30 km/h. 

 

24. Privatperson Dragskär 1:46 
Jag har mottagit ett reviderat förslag på ny Detaljplan för Dragskär 1:5 m.fl. 

Det är med fortfarande stor oro som undertecknad fastighetsägare för Dragskär 1:46 har av 

förslaget Dragskär 1:5 för avsikt att stycka av ytterligare 20-22 tomter för bostadsändamål. 

Jag hänvisar också till min tidigare skrivelse. Fastigheten har tidigare en Detaljplan DA 10 av 

35 tomter där bebyggelsen placerades så att områdenas karaktär av orörd natur kunde 

bevaras. I det nya förslaget tar man ingen hänsyn till varken friluftsliv eller natur. 

Trafiksituationen: 

Trafikutredningen påpekar att de inte finns någon linjemålning. Enligt Trafikverket kan man 

inte ha det för då blir vägen ännu smalare. 

Enligt bild på sidan 13 i trafikutredning finns de en skylt för oskyddade trafikanter. 

När det gäller skyltningen så har den gjorts efter rekommendationer från Trafikverket. 

2018 invigdes den nya cykelvägen mellan Oskarshamn och Dragskär. Cykelvägen har 

inneburit att många fler nu söker sig till Dragskär för bad, rekreation och friluftsliv året runt! 

Och gällande skyltning av cykeltrafikanter så är de kommuns skyldighet att skylta eftersom 

Samfälligheten aldrig blev hörd när den anslöts. 

Enligt förslaget kommer de fördelas tomter på tre olika områden, vilket splittrar 

naturområdet. Det betyder att det inte blir något sammanhängande friluftsområde kvar på 

östra sidan om vägen. Det är de enda sammanhängda skogsområde som finns här, 

försvinner de blir svårt att röra sig i området och uppleva djurlivet p.g.a att man är inne på 

tomtmarker och traskar. 

Där tomterna stakas ut och ska byggas röjs ju de flesta träd bort och anläggs parkmark varvid 

man sätter upp fasadbelysningar som hämmar de nattflygande fåglar. 

Man skriver att genom denna planläggning möjliggör en utbyggnad av nya attraktiva och 

naturnära tomter. Men ingenstans där tomterna ligger har man någon havsutsikt eller nära 

gångbart till stranden, utan de blir till badstranden. Ska man utsikt över vikarna så blir det 

väldigt mycket röjningar som kommer att påverka dagvattnet. 

Här häckar de flesta av våra hackspettar, de finns även uttrar som härbärgerar i stenbrottet. 

De finns havsörn som har sina jaktområden runt hela halvön. Fiskgjusens jaktområde i 

vikarna. 

De ser man mer eller mindre dagligen, när man är ute går i dessa marker 

Dragskär är bland de sista kustnära fritidsområdena där Oskarshamns kommun med bra 

natur, kulturmiljö och rekreation. 

Att tillåta 24 tomter för bostadsändamål i Dragskär kommer att medföra stora kostnader för 

kommunen. Avståndet till skola och kollektivtrafik (7 km till E22 och 15km till centrum) 

innebär dryga långvariga kostnader för skolskjuts, närtrafik etc. Även kostnader för 

hemtjänst, hemsjukvård m.m. tillkommer på sikt i större omfattning än nu. 

Dessa förändringar kommer även att belasta Samfälligheten med ett större och 

kostnadskrävande underhåll. 
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Kommuns tidigare bidrag var 40% av Trafikverkets driftbidrag men har numera sänkts till ca 

27%. 

Särskilt underhållsbidrag har försvunnit helt och hållet för de finns aldrig några pengar till 

detta. Så man förstår varför man lägger en Detaljplan utanför kommuns verksamhet. 

Jag anser att det är väldigt dåligt av kommun att lägga en Detaljplan här och låta alla 

Samfällighetens delägare betala för en privat exploatör. 

Man säger att de inte ska kosta Samfälligheten något under exploateringen. Efter denna 

kommer ju slitaget att öka, de är då andelsägarna kommer att få ta de högre kostnaderna 

Jag anser att den nya reviderade Detaljplan inte förändrar något av mina tidigare åsikter och 

står fullt och fast den bakom den gemensamma yttrande. 

Min förhoppning med dessa synpunkter är att Samhällsbyggnadsnämnden avslår 

detaljplansförslaget för Dragskär 1:5 och ger kommuninvånarna och oss boende möjlighet 

att även fortsättningsvis njuta av vackra Dragskär med möjlighet till ett rikt friluftsliv och 

upplevelse av en kulturhistorisk plats. 

 

 

 Svar: Kommunen kan bidra med varningsskyltar för cyklister där cykelleden Oskarshamn-Figeholm 

passerar. I övrigt åligger det väghållaren (vägsamfälligheten) att stå för skyltning. Vägsamfälligheten 

skriver själva att de blev hörda ang den nya cykelvägen 2018. Antalet tomter har minskat efter 

granskningen och att ha en attraktiv tomt innebär inte endast att ha havsutsikt. Det naturnära läget är 

även det väldigt attraktivt. Röjning inom naturmark är inte tillåtet med syfte att se havet. 

Fågelinventeringen visar inga hinder för föreslagen exploatering.  

Politiken har tagit ställning till detaljplanen och är dem som i slutändan godkänner planen. I samband 

med fastighetsreglering kommer fler att anslutas till vägsamfälligheten och fler att dela på kostnaden.   

 
25. Privatperson Dragskär 1:47 
Jag anser att byggnation av 22 - 24 villatomter på Dragskär 1:5s mark är mycket dålig. På den gamla 

tomtförrättningen, 1953, så ströks det 7 tomter på norra sidan av vägen för att få tillstånd på de andra 

tomterna för det kvarvarande 85 % av marken skulle vara till naturområde. Det ansåg 

byggnadsnämnden -53. Men nu verkar kommunen ha en annan syn på naturområdet. Det är det sista 

som finns vid havet i Oskarshamns kommun. 

Kommunen investerade ett antal miljoner i en cykelväg mellan Saltvik och Virbo för att stadsborna 

skulle komma ut till Dragskär. Dom två sista åren har det verkligen fungerat för så mycket cyklister 

och cykelfamiljer som har använt vägen. Ifrån tidig vår till sen höst har det varit många familjer som 

cyklat på vägen. Då anser jag att det är fel att bygga 22 - 24 villatomter i Dragskär när det blir cirka 

200 bilturer extra på en smal väg när det finns en stor trafik av övriga sommar- och badgäster samt den 

fasta befolkningen. 

Enligt Tyréns trafikutredning så finns inga problem med en ökning av stor trafik om man sätter ner 

farten från Virkvarn till Fittjöudd till 40 km och en ökning med 10 km genom fiskelägret där det är 

som smalast tätast med hus. Det borde bli max 20 km genom fiskelägret. 

Då byggnadsnämnden inte anser att det finns något naturvärde på de nya tomtområdena så har de väl 

aldrig stigit ur bilen och tagit sig en redig promenad och en kaffepaus i skogen. Det finns ett stort antal 

hjortar och andra större och mindre djur. Det finns ett antal fåglar, större och mindre hackspett, 

gröngöling, spillkråka och många antal av småfåglar. I närheten finns havsörn, fiskjuse, bergsuv, 

fladdermöss och även utter har setts över vägen in till stenbrottet. 

Så finns en tokig planering av en stor båt brygga i den grunda viken som är hur galen som helst. 

 
 

 Svar: Antalet tomter har minskat efter granskningen till totalt ca 14 st. Inventeringar och utredningar 

visar att exploatering är möjlig. Planområdet är inventerat av kommunen vid flera tillfällen, vid olika 

årstider.  
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26.  Privatperson Dragskär 1:27 
Jag ser i stort sett ingen skillnad mellan den nya och den gamla detaljplanen. 20 eller 24 tomter är 

enligt min mening för mycket för detta område. I fall det skulle bli enligt förslaget, så förvandlas 

halvön till ett villaområde och förlorar sin karaktär. Det finns ju redan ett 30-tal hus på området som 

har smällt in i naturen. Det är slut på att kunna gå ut och titta på en stjärnhimmel. Detta på grund av 

allt ljus från de nybyggda husen. Dessutom blir det väl gatubelysning? I fall kommunen vill bygga 

ihop Oskarshamn med Dragskär kan man väl börja från Saltvik.  

Så till trafiksituationen på vägen mellan Dragskär och E22:an. Redan innan en eventuell exploatering, 

är trafiken livlig på vägen, speciellt på sommaren. Med ett 40-tal bilar till som trafikerar vägen 

dagligen, så blir det en besvärlig trafikmiljö. Detta på grund utav att vägen används också som både 

promenadstråk, motionsslinga och cykelväg. Vägen är 6 km och smal och krokig så skulle det bli ett 

20-tal hus till byggda på Dragskär 1:5 så föreslår jag att det anläggs en separat cykel- och gångväg 

längs hela vägen, Dragskär - E22:an. Så har man ju gjort vid Stångehamn och Mysingsö. Dessutom är 

ju trafiken genom själva Draget ett problem i sig. Men detta är ju inte så mycket att göra något åt, 

annat än att köra försiktigt. Men med ett 40-tal bilar till som ska passera dagligen så blir det mycket 

mer besvärligt.  

Till slut några ord om skärgården. Dragskär ligger mitt emellan Oskarshamn och Figeholm. Detta 

innebär att trycket på den känsliga miljön redan är stort. Med ett 100-tal personer till som ska utnyttja 

skärgården blir slitaget (enligt mig) alldeles för stort. Redan nu störs sjöfåglarnas häckning 

oroväckande mycket. 

Dessutom ska det tydligen anläggas en brygga för ett 15-tal båtar i Draget viken. Detta tycker jag är 

olämpligt, då det redan finns så många båtar i viken. Bara stugföreningen för ”Spjutvägen 

Benkrokvägen” har en brygganläggning med tjugotalet båtar. En sommardag är det redan nu störande 

med båt- och vattenskotertrafik. Det måste finnas någon annanstans att lägga denna brygga. 

 

 

 Svar: En trafikutredning har tagits fram av konsulter i ämnet och kommunen har gjort bedömningen 

att deras expertis kan ligga som stöd i planarbetet. Utredningen visar på att vägen har kapacitet för 

föreslagen exploatering.  Framtagen fågelinventering visar även att fåglarna inte bedöms påverkas 

negativt  med föreslagen exploatering. Kommunen gör bedömningen att det är, sett ur strandskydds- 

och natursynpunkt, bättre att erbjuda en samlad plats för båtar än att riskera flera mindre bryggor 

utspridda längs kustremsan. Flera platser är inventerade och föreslagen plats bedöms som lämpligast. 

 

 
27.  Privatperson 1 Dragskär 1:67 
1953 godkändes en ny byggnadsplan för nämnda område. Nordenskjölds fick då stycka av ca 25 

tomter. I länsstyrelsens beslut står att 85% av landarealenfritas från bebyggelse. Området ansågs inte 

tåla en större byggnation med hänsyn till naturmiljön och det fria friluftslivet. Om kommunfullmäktige 

röstar igenom planförslaget visar det tydligt att dagens beslutsfattare tar mindre hänsyn till natur och 

miljö än vad som gjordes för snart 70 år sedan. 

 

En fråga man också måste ställa sig är, varför plankontoret föreslår en överdimensionerad detaljplan 

sett till områdets storlek och beskaffenhet. Här måste självklart politikerna överväga vilka 

konsekvenser det får, inte bara för den skyddsvärda skärgårdsmiljön utan också för de boende inom 

området och i områdets absoluta närmiljö. 

 

En detaljplan kan inte tas ur sitt geografiska sammanhang. Planen är inte en isolerad skapelse. Den 

tilltänkta exploateringen är inte bara hinder som vi upplever utan faktiska sådana. Man kant ex inte 

bortse ifrån från vägen till detaljplaneområdet. Den ökade trafikmängden på den smala vägen från 

E22:an kommer att öka olycksriskerna väsentligt med tanke på att oskyddade trafikanter flitigt 

frekventerar området, speciellt sedan cykelvägen från Saltvik stod klar. 
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I detaljplaneförslaget kan man utläsa att strandskyddslinjerna är felaktigt dragna. Där stranden gränsar 

till en vassvik måste väl ändå linjen dras där viken börjar. 

Dagvattenfrågan måste också lösas. I dagvattenutredningen för området står att läsa: Marken är till 

stora delar olämplig för lokalt omhändertagande av dagvatten. 

 

Med hopp om ett beslut som stoppar exploateringen av vår halvö. 

 

 

 Svar: Länsstyrelsen är en viktig samrådspart i planarbetet och har lämnat sina synpunkter på den 

föreslagna detaljplanen. Antalet tomter har minskats efter granskningen, från första samrådsförslaget 

på 24 tomter, till nu totalt ca 14 st nya fastigheter.   

Trafikutredningen som tagits fram i samband med planarbetet visar att vägen har kapacitet att ta emot 

antalet tillkommande fordon i och med detaljplanens exploatering. Strandskyddslinjerna är tagna från 

lantmäteriets fastighetskarta och det finns inga beslut om utökat strandskydd ute i Dragskär. 

Dagvattenfrågan har kompletterats och gjorts tydligare i planbeskrivningen efter granskningen.  

 
28. Privatperson 2 Dragskär 1:67 
Vid ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige om att inrätta den föreslagna detaljplanen ställer jag 

mig frågan: 

Hur kan Oskarshamns kommunfullmäktige ta på sitt ansvar att för all framtid totalt förstöra en smal 

udde som sträcker sig ut i Kalmarsund, en naturskön halvö vars känsliga miljö i högsta grad är värd att 

bevara? 

Ett sådant beslut skulle tas emot med sorg och bestörtning av en stor majoritet av åretruntboende 

och fritidshusägare. Allt för att tillmötesgå ägarna till Dragskär 1:5 i deras önskan att få igenom en 

överdimensionerad detaljplan. För all framtid skulle halvöns karaktär förändras. Söndersprängda berg, 

avverkad skog, villakvarter med 8,5 meter höga huskroppar med förmodad fasadbelysning och 

stenlagda tomter. Kom och gör ett studiebesök och tänk er hur det skulle se ut att placera kvarter med 

moderna hus a la Rotvik eller Saltvik här. Stilbrott utan like! Invånarna i kommunen behöver ett nära 

ställe att åka till för att få uppleva en skärgårdsmiljö som inte är exploaterad. Vi som bor här kommer 

att få en stor förändring av vår livsmiljö. 

 

Jag har, liksom det stora flertalet av öns invånare, självklart engagerat mig i kampen mot exploatering 

av vår ö. Den kampen kommer fortsätta även om kommunfullmäktige röstar igenom detaljplanen. Jag 

hoppas att politiker i nämnd och fullmäktige sätter sig in i frågan och lyssnar på oss som värnar 

Dragskärs framtid på riktigt. 

 

STOPPA DETALJPLAN DRAGSKÄR 1:5 

 
 

 Svar: Antalet tomter har nu minskats till ca 14 st (från första förslaget på 24 st) och bedöms inte 

påverka det rörliga friluftslivet, naturvärden eller livsmiljön på ett negativt sätt.  

 

 

29.Privatperson Dragskär 1:13 
Vad jag förstår så har ni redan ”tagit. höjd” för 20 tomter i samband med VA/El och fiber 2020. Är 

inte det att jobba med ”dubbla agendor” ? Vi boende fick ingen info från Tekniska kontoret om detta. 

Trafikutredningen är inte klarlagd kring kommande trafiksituation Vägen från E22 och ut till 

Skafterna är redan idag inte anpassad till rådande situation. 

Vägområdet som anges till 8 meter är idag i bästa fall 3,8 m ( belagd väg ) från Draget ut till 

Skafterna. Angivna mötesplatser vi bron är inte möjliga då VA och fiber är placerade där. 

Under tiden juni - augusti har vi idag mycket hög beläggning vid badet, vilket innebär att angiven 

parkering inte räcker till. 
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Bilar parkeras lite här och där längs vägen och leder till besvär när vi skall ut och hem. 

Med 20 nya tomter längs vägen blir situation ohållbar. 

Angiven takhöjd/fastighet varierar från 4 till 12 meter, kan inte vara tänkbart i skärgårdsmiljö 

Tomtarealen som anges i 1-3 möjliggör för Prospektören att bygga ”radhus” vilket inte kan accepteras. 

Jag hoppas att mina synpunkter hörsammas och att framtida Dragskär/ Fittjö förblir den ”pärla” som 

Oskarshamns kommun så väl behöver. 

 
 Svar: Då kommunen inte har rådighet över marken fanns inga sådana tankar, fastighetsägarna hörde 

av sig under 2018 att dem önskar utreda möjlighet för fler tomter. Trafikutredarna bedömer att vägen 

har kapacitet att klara den ökning som den nya exploateringen kommer generera. Antalet tomter har 

även minskats efter granskningen vilket i sin tur genererar färre fordon än vad trafikutredningen räknat 

på. En varm sommardag räcker få av kommunens badplatsers parkeringar till och det finns inga 

möjligheter att i planeringen av parkeringar ta höjd för det trycket av fordon som tillkommer några få 

dagar om året. Med skyltning kan man påvisa förbud. Planförslaget har reviderats och reglerar att 

endast friliggande enfamiljsvillor tillåts i planområdet. Den totala nockhöjden för nybyggnation 

regleras till max 8.5 meter. Idag finns inga begräsningar för takhöjd i gällande plan då den endast 

reglerar byggnadshöjden.  

  

 
Ej tillgodosedda synpunkter 
 

Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter granskningen: 

 

Privatperson Dragskär 1:65  

Privatperson Dragskär 1:26 och 1:15  

Privatperson Dragskär 1:45  

Privatperson Dragskär 1:12  

Privatperson Dragskär 1:2  

Privatperson Dragskär 1:68  

Privatperson Dragskär 1:40  

Privatperson Dragskär 1:22  

Privatperson Dragskär 1:62  

Privatperson Dragskär 1:18  

Privatperson Dragskär 1:70  

Privatperson Dragskär 1:66  

Storängens samfällighetsförening  

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb  

Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening  

Privatperson Dragskär 1:46  

Privatperson Dragskär 1:47  

Privatperson Dragskär 1:27   

Privatperson 1 Dragskär 1:67  

Privatperson 2 Dragskär 1:67  

Privatperson Dragskär 1:13  
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