
 

 

 

 

 

 

1 (47) 

 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret juni 2021 

 
Detaljplan för del av Dragskär 1:5 mfl fastigheter 
Dragskär, Oskarshamns kommun 
 
Dnr SBN 2020/000010 
 
Uppdragsbeslut  2020-03-10 
Samrådsbeslut  2020-11-03 
Granskningsbeslut 2021-11-09 
Antagandebeslut 2021-xx-xx 

 

Inledning 
I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden 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 granskningsskedet och vilka 

synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

Samrådsskedet 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, vilket betyder att planförslaget varit ute på samråd och 

nu ska ställas ut för granskning innan antagandeprövning sker. Samrådet pågick 18 november till 20 

december 2020 och berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att 

lämna synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet kungjordes på kommunens hemsida 

(www.oskarshamn.se/detaljplaner), genom annons i kommuntäckande dagstidning och genom 

direktutskick till berörda sakägare. Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan 

och i entréerna i Stadshuset och Kulturhuset i centralorten. 

 

Under samrådstiden kunde sakägare och intresserade boka ett personligt möte med den ansvariga 

planarkitekten för att ställa frågor och diskutera planen. Två fastighetsägare kontaktade kommunen 

och utnyttjade den möjligheten. 

 

-Dragskär 1:66 mfl 

-Dragskär 1:15 mfl 

  

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Sammanfattning av ändringar 
Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter samrådet. 

 

 

Plankarta 
 
Plankartan har reviderats till stor del efter samrådet där flera planbestämmelser har ändrats samt bland 

annat arean av naturmarken.  
 

Andra revideringar är färre tomter, minsta tomtstorlek har ändrats, minskad byggnadsarea och 

nockhöjd, minskad allmän plats, dagvattenhanteringsområden, Dragskär 1:12 lagts till 

 
 
Planbeskrivning 
 
En stor omarbetning har sett av plan- och genomförandebeskrivningen där kommunen kompletterat 

och förtydligat handlingarna efter samrådet. Utredningar har tagits fram och bifogas till 

granskningshandlingarna. Information från dessa har även lagts in i planbeskrivningen. Andra 

revideringar är motivering av upphävande av strandskydd, historisk beskrivning, MKN vatten, 

hantering av dagvatten, huvudmannaskapet har  förtydligats samt så har en illustration har lagts till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Sarah Hassib 
Planchef   Planarkitekt 
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Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 34 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

 
Yttrande från Ankomstdatum  
1. Länsstyrelsen 2021-01-29  

2. Lantmäteriet 2020-12-01  

3. KSRR 2020-11-18  

4. E.ON 2020-11-19  

5. Räddningstjänsten 2020-11-23  

6.Tekniska kontoret 2020-11-27  

7. Fastighet Dragskär 1:65 2020-11-27  

8. Fastighet Dragskär 1:20 och 1:21 2020-12-09  

9. Fastighet Dragskär 1:22 

10. Skanova 

2020-12-29 

2020-12-14 

 

11. Fastighet Dragskär 1:45 2020-12-15  

12. Bildningsnämnden 2020-12-15  

13. Fastighet Dragskär 1:40                    2020-12-15 

14. Fastighet Dragskär 1:18                    2020-12-16 

15. Attraktiva Oskarshamn                    2020-12-16  

16. Fastighet Dragskär 1:15, 1:26                        2020-12-16 

17. Fastighet Dragskär 1:66                    2020-12-16 

18. Gemensamt yttrande från 34 st                    2020-12-16 

       fastigheter i Dragskär 

19. Fastighet Dragskär 1:43                    2020-12-17   

20. Fastighet Dragskär 1:30                    2020-12-17 

21. Fastighet Dragskär 1:12                    2020-12-17 

22. Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening              2020-12-17 

23. Fastighet Dragskär 1:2                   2020-12-18 

24. Fastighet Dragskär 1:46                   2020-12-18  

25. Biologiska sällskapet                   2020-12-18 

26. Fastighet Dragskär 1:36                   2020-12-18 

27.Fastighet Dragskär 1:62                     2020-12-18 

28. Fastighet Dragskär 1:68                   2020-12-19  

29. Fastighet Dragskär 1:31 och 1:41                  2020-12-20 

30. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb                  2020-12-20 

31. Fastighet Dragskär 1:67                   2020-12-20 

32. Fastighet Dragskär 1:47                   2020-12-20  

33. Fastighet Dragskär 1:27                   2020-12-22 

34. Kommunstyrelsen                   2020-01-12 

 

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

beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens synpunkter gällande riksintresse, miljökvalitetsnormer för vatten, hälsa och säkerhet 

samt strandskydd måste beaktas för att planförslaget ska anses vara förenligt med 11 kap. PBL och 

därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsen har även upplysningar och råd-givande synpunkter 

som kan påverka genomförandet av planen. 

 

Kontroll enligt 11 kap. PBL  

• Riksintresse  

• Miljökvalitetsnormer för vatten  

• Hälsa och säkerhet  

• Strandskydd  

 

Riksintressen  
Planområdet ligger inom riksintresse för naturvård, friluftsliv, rörligt friluftsliv samt högexploaterad 

kust.  

Länsstyrelsen bedömer att riksintresse för högexploaterad kust inte påverkas negativt av plan-

förslaget.  

När naturvärdesinventeringen är komplett och när ytterligare frågor som kvarstår till granskningen har 

besvarats kan länsstyrelsen bedöma påverkan på resterande riksintressen och om exploateringen 

innebär risk för påtaglig skada. Se mer under rubriken Naturvärden.  

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvattenhantering  
Inom planområdet tar kommunen ansvar för nödvändiga ledningsdragningar med mera gällande 

dricksvatten och spillvatten. Kommunen planerar inte att genomföra motsvarande insatser för 

dagvattenåtgärder i kommunal regi och enligt planförslaget hamnar ansvaret för att ta hand om 

dagvattnet på de enskilda fastighetsägarna.  

Länsstyrelsen anser att kommunen måste utreda ansvaret och eventuellt bilda ett kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten.  

 

Kommunens ansvar för dagvattenhanteringen Det är kommunen som har ansvaret för att lösa 

dagvattenfrågorna inom detta planområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 6§, då 

planen utgör ett större sammanhang och en samlad/sammanhållen bebyggelse (minst 20–30 hus). 

Dagvattenutredningen visar även att dag-vattenhanteringen måste lösas gemensamt inom planområdet. 

Det räcker inte att dagvatten hanteras lokalt inom varje tomt. Kommunen behöver visa hur detta ska 

göras och hur ansvarsfrågan kommer att se ut. Dagvattennätet behöver även hänga ihop med 

omkringliggande bebyggelses dagvattennät. Dagvattenhanteringen måste således beskrivas tydligare 

och i ett större sammanhang, för hela halvön. Frågor som; vad är det för dagvattenåtgärder som ska 

göras, vem ska utföra dessa åtgärder och när, behöver redogöras tydligare. 

 

MKN för vatten  

Kommunen behöver även komplettera planhandlingarna gällande MKN för vatten. Dagvatten-

utredningen har brister när det gäller vilka åtgärder som ska genomföras för att fördröja dag-vattnet så 

att, framförallt, fosfor inte ska belasta kustvattnet ytterligare. Dagvattenutredningen saknar även 

tydlighet avseende den vattendelare som delar planområdet i två delar i nordsydlig riktning. Detta 

behöver kompletteras i dagvattenutredningen samt beskrivas i avsnittet om MKN vatten i 

planbeskrivningen. Måttlig ekologisk vattenstatus råder i Östersjön på båda sidor om halvön, vilket 

också behöver beskrivas i planbeskrivningen. MKN vatten ska uppnås senast 2027 och nödvändiga 

åtgärder måste alltid beskrivas i planhandlingarna. 
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Klimatanpassning och dagvattenhantering Förslagen till dagvattenhantering ska också vara 

klimatanpassade så att de klarar översvämning till följd av skyfall och eventuell havsnivåhöjning. 

Dagvattnet ska kunna rinna undan från bebyggelsen. 

Sammanfattad bedömning Länsstyrelsen bedömer att kommunen i nuläget inte kan visa att nödvändiga 

dagvattenåtgärder säkerställs, vilket i sin tur riskerar att påverka miljökvalitetsnormer för vatten 

(MKN) negativt. 

 

Hälsa och Säkerhet 

Översvämningsrisk 

Kommunen har lagt in bestämmelsen ”Byggnadskonstruktioner ska klara naturligt översvämmande 

vatten upp till minst 2,7 meter”. Kommunen behöver ändra detta till 2,8 meter. Detta behöver även 

korrigeras i planbeskrivningen och dagvattenutredningen. 

Vägar inom planområdet får inte ligga mer än 10 cm lägre än omgivande mark, för att säker-ställa 

framkomlighet för bland annat räddningstjänst inom och ut från området vid översvämning. Samtidigt 

ska bostäder inte byggas på en lägre nivå än vägarna. 

Kommunen planlägger även för uthus/komplementbyggnader som ska klara naturligt översvämmande 

vatten upp till 1,5 meter över havsvattennivån i RH2000. Om det är tänkt att kom-

komplementbyggnaderna ska användas som bostad är det inte lämpligt med denna planläggning, då 

bostäder ska klara naturligt översvämmande vatten upp till minst 2,8 meter. 

 

Buller 

Kommunen har genomfört beräkningar av bullernivåerna med hjälp av Boverkets beräknings-modell 

och gör bedömningen att riktvärdena för buller inte överskrids. Kommunen behöver komplettera 

planbeskrivningen med de värden som beräkningarna visar. 

 

Strandskydd 

Planområdet omfattas av generellt strandskydd om 100 meter. Kommunen avser att upphäva 

strandskyddet med stöd av MB 7 kap 18 c § p 1: att området redan har tagits i anspråk på ett sådant 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra flera kompletteringar gällande strandskyddet innan 

länsstyrelsen kan göra en bedömning: 

• Det finns två våtmarker i angränsning till planområdet. Dessa behandlas inte i plan-handlingarna, 

vilket måste kompletteras. Om dessa omfattas av strandskydd ligger vissa delar av kvartersmarken och 

den allmänna platsmarken inom strandskyddsområde tillhörande dessa våtmarker. 

• Kommunen måste beskriva de berörda strandområdenas värden ur strandskyddssynpunkt samt vilka 

konsekvenser som planen kommer att medföra för dessa värden (d.v.s. den allemansrättsliga 

tillgängligheten samt livsvillkoren för djur- och växtlivet). 

För att ett upphävande av strandskyddet ska vara godtagbart förutsätts att strandskyddets syften inte 

motverkas. Länsstyrelsen kan inte, utifrån tillgängligt underlag, bedöma om goda livsvillkor för djur- 

och växtlivet på land och i vatten kommer att bevaras. Naturvärdesinventeringen behöver kompletteras 

och kommunen behöver ändra och komplettera planbeskrivningen och plankartan, enligt synpunkterna 

under rubriken Na-turvärden, innan länsstyrelsen kan göra en bedömning. 

• Länsstyrelsen anser inte att det första särskilda skälet, att området redan är ianspråktaget, är lämpligt 

att hänvisa till. 

• Kommunen behöver förtydliga vad som gäller för bryggorna (W) samt Naturmarken i anslutning till 

detta område. Avser kommunen upphäva strandskyddet? 

• I den norra delen av plankartan finns ett område planlagt som NATUR och P-PLATS. Kommunen 

behöver även här förtydliga sitt resonemang. Avser kommunen upphäva strandskyddet? 

• Avser kommunen upphäva strandskyddet inom övrig mark planlagd som NATUR? 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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Kommunen bedömer att planens genomförande inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

och att en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning därför inte krävs. 

Länsstyrelsen kan inte ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan innan frågor om riks-intresse, 

strandskydd, hälsa och säkerhet samt miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering har 

utretts ytterligare. 

 

Upplysningar/Rådgivande synpunkter 

Naturvärden 

I planbeskrivningen skriver kommunen; ”Inom det inventerade området har 8 naturvärdsobjekt 

identifierats. Dessa områden planläggs som natur och lämnas orörda.” I plankartan uppfattar 

länsstyrelsen det som att vissa av de områden som pekats ut i naturvärdesinventeringen kom-mer att 

hamna inom kvartersmark. Kommunen behöver ändra plankartan så att alla utpekade naturområden 

hamnar inom naturmark. I planbeskrivningen behöver kommunen visa en karta där de inventerade 

ytorna och plankartan är sammanslagna så att det är lätt att jämföra. 

Kommunen har inte genomfört naturvärdesinventering på hela planområdet. Delar av detaljplanen som 

ska bli kvartersmark ingår inte i inventeringen. För att länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan inom 

dessa områden behöver även de inventeras. 

Kommunen behöver också inventera och markera in särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd enligt 

nedanstående på en karta och beskriva hur de kommer att påverkas. Avverkning, kraftig beskärning av 

kronan, grävarbeten, körning med tunga maskiner eller upplag av massor inom 15 gånger stammens 

diameter från träden kräver anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § miljö-balken. 

 

Särskilt skyddsvärda träd: 

• Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd. 

• Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag 

som är äldre än 140 år. 

• Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstammen. 

 

Skyddsvärda träd: 

• stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm 

• hamlade träd 

• hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm 

• träd i en trakt med mycket andra värdefulla träd 

• biologiskt värdefulla träd med känd förekomst av rödlistad art 

• äldre senvuxna träd som med hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga grenar i 

kronan och/eller mycket mossor och lavar 

• kulturhistoriskt intressanta träd, till exempel vårdträd, vägmärken och sjömärken 

 

Kulturvärden 

Planen saknar en beskrivning av vilka kulturvärden som finns. Kulturvärden utgör liksom naturvärden 

ett allmänt intresse enligt PBL och ska därför hanteras inom i en detaljplan. För att avgöra om planens 

genomförande inte påverkar eller skadar kulturvärdena måste de först identifieras och redovisas. 

Planbeskrivningen behöver kompletteras med en sådan beskrivning. 

 

Fornlämningar 

Kulturhistoriska lämningar berörs av detaljplanen men planläggs som naturmark. Fornlämningarna 

består av stenbrott och lämningar efter rallvägar på vilka stenen kördes ut till utskeppningshamn. Det 

är jättebra att fornlämningarna lämnas orörda genom att de inte kommer att bebyggas. Det vore även 

bra att lyfta detta kulturarv och dess historia så att det säkras för framtiden. Kommunen kan 
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exempelvis låta lämningarna ge namn till nya gator eller använda dem vid anläggning av 

strövområden och så vidare. 

 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen har inga uppgifter om att marken kan vara förorenad. Detta betyder inte att för-oreningar 

inte kan finnas inom planområdet. Det är inte ovanligt att det har skett dumpning av förorenat avfall på 

mark i närheten av samhällen. På odlad mark kan det finnas spår av be-kämpningsmedel. Föroreningar 

kan inte uteslutas bara för att området inte har varit bebyggt. 

Vedertagna nivåer för bostäder är känslig markanvändning, KM, enligt Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenade områden. Kommunen kan även ta fram platsspecifika riktvärden, PSRV. Om 

PSRV tas fram så behöver uträkningen och slutsatser av dessa delges länsstyrelsen. 

Vid misstanke eller upptäckt av förorening i samband med schaktning av planområdet måste 

tillsynsmyndigheten, kommunen, omedelbart underrättas. En anmälan måste då inkomma till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Underjordiska ledningar 

För att säkerställa att ledningarna får vara kvar är det inte tillräckligt att u-områden finns i plankartan. 

Normalt sett behöver även ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta bör beskrivas i 

genomförandedelen i planbeskrivningen. 

 

Huvudmannaskap  

Särskilda skäl krävs för enskilt huvudmannaskap för allmänna platser, enligt 4 kap. 7 § PBL. I 

planbeskrivningen ska de särskilda skälen anges, vilka avvägningar som har gjorts och vad detta 

innebär för berörda.  

 

Planbeskrivningen  

Delen som berör fastighetsrättsliga frågor behöver utvecklas, bland annat omprövning av befintlig 

gemensamhetsanläggning.  

Om gemensamhetsanläggning ska bildas för brygga och natur ska även det framgå under 

fastighetsrättsliga frågor.  

Om exploateringsavtal ska tecknas behöver kommunen redovisa avtalens huvudsakliga innehåll samt 

konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Se 

handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ 

PBL”.  

 

Plankartan  

Om samtliga bostadsområden ska omfattas av egenskapsbestämmelserna så behöver dessa 

bestämmelser läggas till i den del av kvartersmarken där de saknas.  

Längs den befintliga vägen har kommunen lagt in prickmark på kvartersmarken. Detta saknas dock på 

kvartersmarken i planområdets sydvästra del, vilket kommunen bör motivera.  

Kommunen behöver se över användningen av gränser, framförallt administrativa gränser.  

Lantmäteriet påpekar att markreservat är olämpligt att ha på allmän platsmark med enskilt 

huvudmannaskap. 

 

Kommunens svar: 

 

 

 

Riksintresse: Kommunen har tydligare beskrivit hur planförslaget 

påverkar riksintressena i Dragskär. 

MKN och dagvatten: Kommunen har förtydligat ansvarsfrågan och 

beskrivit vem som ska utföras dagvattenhanteringslösningarna och när i 

planbeskrivningen. Ytor och bestämmelser har lagts till på plankartan för 

att hantera dagvattnet. 
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Hälsa och säkerhet: Planbeskrivningen har förtydligats och justerats 

under rubrikerna Översvämning, buller och strandskydd. 

Naturvärden: En komplettande naturinventering har gjort och bifogas till 

planhandlingarna. En utökning av området har skett så att hela 

planområdet är inventerat. 

Kulturvärden, fornlämningar och föroreningar: Även här har 

planbeskrivningen justerats efter länsstyrelsens yttrande.  

Där prickmark saknas på plankartan går andra planbestämmelser in och 

reglerar byggnaders avstånd till fastighetsgräns och gata. Kommunen har 

sett över gränserna i plankartan. 

Genomförandebeskrivningen har reviderats efter yttrandet vad gäller 

underjordiska ledningar, huvudmannaskap och fastighetsrättsliga frågor.  

 

 

 
2. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

ILLUSTRATIONSLINJE  
Illustrationslinjer ska inte redovisas i plankartan utan redovisas i en separat illustrationskarta.  

 

GRÄNSBETECKNINGAR  
Se över gränsbeteckningarna i plankartan och framför allt administrativa gränser och vilka 

bestämmelser som är hänförliga till dessa. 

  

UPPHÄVA STRANDSKYDD INOM NATUR  
Är tanken att strandskyddet ska upphävas inom naturområdet? Inom vissa naturområden finns 

administrativa gränser utan bestämmelser. Om tanken är att strandskyddet ska upphävas inom 

naturmarken ska administrativ bestämmelse (a1) läggas till. Om tanken är att strandskyddet inte ska 

upphävas inom natur ska den administrativa gränsen tas bort.  

 

KOORDINATKRYSS  
Koordinatkryss saknas i plankartan.  

 

SKA EXPLOATERINGSAVTAL TECKNAS?  
I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas, men för Lantmäteriet det 

förefaller som en sådan situation där det är vanligt att exploateringsavtal tecknas. Om avsikten är att 

sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet redovisa 

avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 

stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken 

”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd 

ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal.  

 

ENDAST U-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA  
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar s.k. u-område ser 

kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att 

lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen, men det bildas ingen rättighet genom att 

kommunen lägger ut ett u-område i planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver 

normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i genomförandeavsnittet av 

planbeskrivningen.  
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MOTIVERING TILL VAL AV ENSKILT HUVUDMANNASKAP  
När kommunen väljer att låta en detaljplan ha enskilt huvudmannaskap för de allmänna platserna, 

istället för kommunalt, ska de särskilda skälen för detta redovisas i planhandlingarna. Vid 

Lantmäteriets genomläsning har inte någon sådan motivering hittats i de aktuella planhandlingarna. 

 

GEMENSAMHETSSANLÄGGNING FÖR BRYGGA M.M.  
Om gemensamhetsanläggning ska bildas för brygga och natur ska det framgå under fastighetsrättsliga 

frågor. Lantmäteriet ställer sig frågande till avgränsningen av parkeringen och kombinationen med 

naturmark.  

Fastigheter angränsande planförslaget kan komma att beröras i en framtida anläggningsförrättning 

vilket bör framgå av planbeskrivningen. 

  

STORA AREALER ALLMÄN PLATS I FÖRHÅLLANDE TILL KVARTERSMARKENS 

BEHOV  
Inom planområdet är det mycket stora områden som är avsatta som allmän plats NATUR. 

Omfattningen av allmän plats förefaller överdimensionerad och mer knuten till exploatörens 

markinnehav än till vad som kan uppfattas som funktionell skötselyta för kvartersmarkens behov av 

allmänna platser. Normalt sett behövs inte något omfattande område för att uppnå väsentlighet och 

båtnadsvillkoret i anläggningslagen. Däremot kan större område föranleda att förrättningen ställs in på 

grund av ovan nämnda villkor. 

 

MARKRESERVAT  
Markreservat är olämpligt att ha på allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap.  

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  
Delen som berör fastighetsrättsliga frågor behöver utvecklas, bl a omprövning av befintliga m.m. 

 

Delar av planen som bör förbättras  

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSE SAKNAS FÖR B  
Om tanken är att samtliga bostadsområden ska omfattas av egenskapsbestämmelser  

bör det kompletteras med bestämmelser i plankartan. 

 

 

Kommunens svar: Planhandlingarna har reviderats efter yttrandet och koordinatkryss har  

lagts till. Illustrationslinjer har tagits bort och gränserna har setts över.  

Bestämmelsen om strandskydd på naturmark har justerats i plankartan. 

Exploateringsavtal ska inte tecknas och detta har skrivit in i  

planbeskrivningen. Genomförande delen har justerats enligt lantmäteriets  

yttrande om servitut eller ledningsrätt ang. ledningar i u-område (s 23). 

Motivering av enskilt huvudmannaskap har införts i planbeskrivningen (s  

22). Stycket om fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser har justerats. 

Plankartan har reviderats efter lantmäteriet yttrande som  

överdimensionerad naturmark. Samtliga bostadsområden ska omfattas av  

egenskapsbestämmelser detta  har kompletterats. 

 

Den föreslagna parkeringen har tagits bort i granskningsförslaget. 
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3. KSRR 
Då vi läser att den framtida avfallshanteringen ska ske enligt Ksrr:s renhållningsordning har vi inget 

att erinra. 

 

4. E.ON 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 

konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte ställning till 

planförslaget. 

 

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

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

synpunkter att erinra;  

- Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon måste garanteras så att utrustning för livräddning 

och/eller brandsläckning ej behöver bäras längre än 50 meter. Avståndet gäller även inom 

kvartersmark och medför i förslaget till detaljplan att räddningsvägar måste anordnas inom kvarteret. 

Detta medför även krav på att lokalgator och anslutningsgator har erforderlig bredd för att 

räddningstjänstens fordon kan ta sig fram utan att hindras av parkerade fordon, snövallar, träd, 

lyktstolpar eller andra hinder samt att rundkörning och/eller vändning är möjliggjord genom väl 

tilltagna gatuhörn och/eller vändplatser.  

 

- För att säkerställa möjligheten till effektiv brandsläckning ska ett utbyggt brandpostnät enligt VAV P 

76, Vatten för brandsläckning samt VAV P83 Allmänna vattenledningsnät anordnas med erforderligt 

antal brandposter och med vattenflöden och tryck i enlighet med dessa.  

 

 

Kommunens svar: Planbeskrivningen har justerats efter yttrandet på sidan 17. 

  

 

6. Tekniska kontoret 
Tekniska kontoret har följande synpunkter: 

1. Samtliga allmänna VA-ledningar bör skyddas genom s.k. u-område, även inom naturmark, då 

marken är privatägd. 

2. Sid 12 i planbeskrivningen, stycket Störningar kompletteras, inom det föreslagna planområdet råder 

rekommenderad hastighet 30 km/h. 
 

Kommunens svar: Den rekommenderade hastigheten har reviderats i planbeskrivningen. 

  

7. Fastighet Dragskär 1:65 
Min uppfattning att de skall byggas så stort antal hus i dragskär är synd. Mycket av de natursköna livet 

kommer försvinna anser jag. Detta motsätter jag mig emot.  

Jag motsätter mig starkt att de ska bli en parkering i anslutning av min tomt. Jag ser inte vad 

parkeringen gör för nytta över huvud taget. Jag och min granne delar infarten till våra fastigheter som 

denna parkeringen skall gränsa till.  

Hur ska vi ta oss in om folk börjar parkera slarvigt så vi inte får tillgång till vår infart ( tex folk 

parkerar med bil och båttrailer för att sjösätta om de nu blir någon sjösättningsrap till den brygga ni 

tänker er.)  
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Va de gäller husvagnar och husbilar som eventuellt parkerar sommartid är inget vi skulle uppskatta 

heller samt vem ska ta hand om eventuell nedskräpning. 

 

Kommunens svar:  Se kommunens svar på sidan 44 

  

 

8. Fastighet Dragskär 1:20 och 1:21 
Anläggandet av det föreslagna bryggområdet med 20 båtplatser i Oskarshamns yttre skärgård torde stå 

i strid med strandskyddet. Dragskärsvikens karaktär kommer väsentligt förändras från att vara en 

genuin fiske- och naturhamn i pittoresk skärgårdsmiljö till ett exploaterat fritidsområde med en stor, 

regelrätt ”småbåtshamn”. Den föreslagna bryggans läge samt storlek kommer medföra att 

antalet båtar som trafikerar viken ökar drastiskt. En ”småbåtshamn” av denna storlek medför ökade 

utsläpp, diffust läckage av giftiga ämnen från bottenfärger samt spill av drivmedel, olja, kylvätska, 

färgrester etc. vilket kan påverka och även ge permanenta skador på djurlivet i vatten såväl som på 

land. Vidare medför en ökad båttrafik även ökning av buller, avgaser och olägenheter med 

svallvågor vilket kommer bli störande för såväl boende som djurlivet i viken. 

 

För att transportera föremål, lätta såväl som tunga, till och från fritidsbåt krävs möjlighet att 

transportera dessa med hjälpmedel som exv bil. I gällande förslag är en parkering inplanerad cirka 150 

meters gångväg från det tilltänkta bryggområdet. Detta till skillnad från befintliga bryggområden i 

Oskarshamns kommun vilka möjliggör transport med bil i princip ända fram till 

brygga/båtplats. En mycket stor konkret fara med nuvarande plan är därmed att framtida båtägare 

istället kommer välja att parkera sin bil ovanför den smala och relativt branta backen, uppe på berget 

framför fastigheterna 1:20-1:22. Detta utgör en säkerhetsrisk och kan dels innebära att boende i dessa 

fastigheter inte kan ta sig till och från sina bostäder men framförallt att Räddningstjänsten inte 

kommer kunna ta sig fram till fastigheterna vid akuta situationer. 

 

Bryggområdet är placerat nedanför ett brant berg vilket man måste gå nedför diagonalt för att komma 

till den planerade bryggan. Berget sluttar dessutom mycket skarpt rakt ner mot vattnet med en fallhöjd 

på 3-5 meter i händelse av fall. Regniga dagar är berget även så halt att det är med svårighet man tar 

sig ner till den platå där bryggan är tänkt att anläggas. Sammantaget utgör bergets formation i sig en 

säkerhetsrisk för olyckor och fallskador. 

 

I samhällsbyggnadsnämndens protokoll daterat 2020-10-21 avseende samrådsbeslut för detaljplan 

Dragskär 1:5 m.f.l. fastigheter finns inga av ovan nämnda aspekter upptagna under rubriken ”Risk, 

säkerhet och hälsa”. Förvånande nog finns ej heller någon av ovan beskrivna risker upptagna under 

rubriken ”Sociala frågor” där kommunens program för funktionsnedsatta personer liksom 

barnperspektivet och barnkonventionen berörs. 

 

Flera av de befintliga fastigheterna på Dragskär bildades för snart 100 år eller ännu längre sedan. De är 

omgärdade av orörda naturområden vilka bildar ”lungor” i skärgårdsmiljön. Den beskrivna 

detaljplanen kommer oåterkalleligt att påverka och förändra miljön på Dragskär.  

 

Den planerade brygganläggningen rakt framför och med transportstigar direkt gränsande till Dragskär 

1:20 kommer tvivelsutan leda till försämrad boendemiljö och en kraftig värdeminskning på 

fastigheten. Sammanfattningsvis leder detta till att vi yrkar på ekonomisk ersättning i den 

händelse våra synpunkter inte beaktas. 

 

Kommunens svar:  Se kommunens svar på sidan 44 
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9. Fastighet Dragskär 1:22  
Min första tanke var "Hur tänker de nu? Det kan väl aldrig gå igenom kommunens  alla instanser?" 

 

Men jo, så blir det nog och vad jag och andra med mig tycker i ärendet har troligen ingen som helst 

betydelse, men vill ändå framföra  mina synpunkter. 

 

Ska "vårt" natursköna, rofyllda, orörda Dragskär bli ett stängehamn i miniformat! Det är absolut ingen 

skön magkänsla och jag är övertygad om att väldigt få Dragskärsbor, om ens någon, tjoar högt över 

detta, förutom markägarna och kommunen då förstås. 

 

Varför? Är det bara pengar det handlar om hela tiden? Betyder inte orörda områden som 

Dragskär något alls att behålla som de är? Djurlivet  blir lidandes, både på land och i vattnet. 

Växtligheten blir lidandes. Miljön blir lidandes i form av mycket mer trafik både på vägen och i 

vattnet. 

 

Vägen som redan är i dåligt skick på sina ställen och smal blir en större risk för olyckor. 

 

I och med det kommunala  VA-nät kommer det att bli fler permanentboende med åren på de befintliga  

fastigheterna, jag har själv nyligen blivit  en av dem efter att ha varit säsongs boende sen barnsben, 

och det kommer tydligt att märkas att det ökar men låt det räcka med det. 

Snälla låt oss få ha vårt älskade Dragskär som det är! 

 

Som jag skrev inledningsvis har min och andras talan förmodligen inget större värde att förhindra 

dessa planer, men en synpunkt som jag verkligen önskar att ni beaktar är en annan placering av 

småbåtsbryggan. OM den måste finnas, borde den vara bättre  placerad på samma sida där tomterna 

planeras. Båtägarna har närmare till skärgården därifrån och den stör övriga fastighetsägare mindre. 

l viken där bryggan nu är planerad att placeras förekommer ofta paddlare, vattenlekar i olika 

former  både med och utan båt och många seglare som ankrar upp över natten. Föreslår att en 

noggrann riskbedömning görs över hela projektet. 

 

Kommunens svar:  Se kommunens svar på sidan 44 

  

10. Skanova 
Skanova har teleledning, telestolpar, koppar-luftledningar inom området, se bifogad karta. Tvingas 

Skanova vidta undanflyttningsåtgärder förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 

bekostar den.  
 

Kommunens svar: Detta har skrivits in i planhandlingarna  på sidan 20.  

  

11. Fastighet Dragskär 1:45 
 Det är med stor sorg och förtvivlan som jag nu studerat alla era kartor och uppgifter angående 

uppbyggnad av ett nytt bostadsområde i Dragskär på Dragskär 1:5. Jag är kanske inte född här ute men 

jag bara någon vecka gammal då jag första gången var i vår stuga här ute. Min far var andra 

generationens kustfiskare här ute och det har varit naturligt att nästan växa upp här ute även för mig 

,trots att jag bodde inne i stan så var vi boende här ute alla lov samt så gott som alla helger året runt.  

För några år sedan valde min make och jag att sälja huset i stan och flytta ut hit på heltid, det var här 

som vi fann balansen i vardagen. Efter stressiga och utmanande arbeten på dagarna var ( är ) det en 

lugn för själen att komma ut här och få lyssna på tystnaden.  

Även mina barn som nu är vuxna och har egna familjer och barn är djupt bedrövade, de känner sig 

bestulna på sin uppväxts alla äventyr i skogarna och alla djurupplevelser som de haft här ute med 
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mormor och morfar i skogen och på sjön. De har båda pratat om hur de vill visa sina barn vilka 

äventyr de hade med sina morföräldrar. Tyvärr är dessa barn bara 4 och 2 år gamla så vi har inte riktigt 

kunnat börja med historien om Dragskär Stenhuggeriet, utskeppnig fiskebebyggelsen etc etc.  

Det som alltid varit en trygg, tyst och rofylld plats med en underbar natur alldeles utanför dörren ska 

nu alltså exploateras till en förort. Vart ska då alla växter alla goda gamla äppelsorter alla övriga 

växter samt alla våra djur Örnar, fladdermöss, småfåglar uttrar mmm ta vägen??? Det har varit ett 

rekreationsområde här ute vid badet ,det kommer ju att försvinna eftersom skogsområdena kommer att 

försvinna och att det inte kommer att kunna passeras mellan bostadsområden och vatten pga 

sankmark. Hur är det tänkt att vägen ner till bryggan som ska anläggas ska se ut det är ju mycket berg 

och stenar på vägen dit. Kommer det verkligen bara att vara en stig som det står i ansökan? Jag 

misstänker att för att kunna anlägga bryggan behöver det både gjutas och muddras och då kommer 

säkerligen en körväg att anläggas som det sedan kommer att vara “synd” att ta bort.  

Den naturliga P-platsen var tidigare ängsmark med stenar buskar och småträd, dessa är redan borttagna 

och ängen är grusbelagd. Av vilken anledning? 

Hur räknar man med avloppsfrågan är den verkligen beräknad på 24 fastigheter till?  

Trafiksituationen är ett kapitel för sig. Jag vet inte om det vid något ställe överhuvudtaget närmar sig 

sex meter som det står i uppgifterna. Jag skulle tro att fyra till fem meter är mera relevant eftersom 

man måste köra av vägen och ner i diket vid möte med lastbilar.  

Dikeskörningar är fö en daglig företeelse på denna vägen ffa sommarhalvåret då man måste välja diket 

för att inte krocka med mötande trafik. Tack och lov har det ännu inte blivit så många större skador.  

Så hur tänker ni lösa trafiksituationen både under byggandet vilket iofs är en begränsad period och 

efterföljande trafik? 24 fastigheter 2 bilar / fastighet = 48 bilar som dagligen kommer att passera minst 

två gånger vardera. Till det kommer skolskjutsar och skjuts till och från fritidsaktiviteter, kanske även 

hemmaboende ungdomar med både bil och andra fordon. Jag måste säga att det känns som att 

kommunen går emot allt vad miljötänk som finns. All denna trafik ser jag som en stor olägenhet både 

vad gäller buller och damm från trafik . Jag är dessutom övertygad om att den kommer att påverka min 

fastighets värde och det inte positivt.  

Jag kan inte riktigt förstå varför det ska anläggas ett bostadsområde här ute när det fortfarande finns 

osålda tomter på Fittjehammar. Dessutom läste jag att 35 nya tomter ska byggas vid Gunnarsö, varför 

inte plussa på dessa 24 där. Där finns närhet till skola barnomsorg, vårdcentral , livsmedelsbutik etc.  

Jag vill inte vara en som sätter sig emot nytänkande men ta bort 20 tomter och bebygg 4 st så kommer 

området att påverkas så lite som möjligt. Då tror jag att naturen kommer att vara så orörd som möjligt, 

samt att det fortfarande kan vara en plats för rekreation och friluftsliv som det står i beskrivningen av 

Dragskärsbadet.  

Jag vet att det är en privat markägare och inte kommunen som ansöker om dessa tomter samt 

bostadsområden men jag hoppas och vill tro att detta inte kommer att bli realitet.  

Vem kommer att ta ansvar för min fastighets värde?  

Med en innerlig önskan om att ni tar om hela projektet och verkligen tänker igenom det.  

 
Kommunens svar: 

 

Se kommunens svar på sidan 44 

12. Bildningsnämnden  

Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 

ser att vid en exploatering av området behöver det tas hänsyn till säkra vägar till och från skolan. 

Vägen behöver trafikmässigt  göras i ordning så att ett större skolskjutsfordon,  minst 19-passagerare, 

kan framföras utan problem. Bussen ska ha möjlighet att på ett trafiksäkert sätt stanna och vända, samt 

en uppsamlingsplats vid en förändring av detaljplanen. 
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Det är också viktigt att beakta att det ligger en populär badplats i Dragskär. Exploateringen  behöver ta 

hänsyn till det och att trafiksituationen  främst sommartid är relativt ansträngd. Vägen är relativt smal 

och trafikerad när badgäster ska till och från badplatsen. 

 

Kommunens svar: Flera alternativa vändmöjligheter för skolbuss finns strax utanför  

planområdet på fastighet Dragskär 1:5, bland annat vid den kommunala  

badplatsens parkering samt strax norr om planområdet där tunga fordon  

idag kan vända. Vägen inom planområdet görs bredare för att möjliggöra  

en säkrare framkomlighet för trafikanterna i området.  

  

 
13. Fastighet Dragskär 1:40 
1. Bakgrund 

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. Vi har nu mottagit detta förslag/detaljplan och vår dröm kommer då att raseras helt om denna 

plan kommer att verkställas. 

 

2. Dragskär 1:40 

Fastigheten ligger på en låg marknivå gentemot närliggande fastigheter vilket blir en stor påverkan 

under våren vid snösmältning och stora nederbörder. På västra sidan av vår fastighet blir det 

sumpmark där vatten samlas. Ibland blir det väldigt mycket ansamling av vatten och blir det för 

mycket kan det rinna ut i havet. 

Blir det ännu mer exploatering  av fastigheter kommer det innebära ännu mer sprängning och 

trädfällning så kommer det påverka ännu mer vår fastighet när det gäller dagvatten samt 

naturen/miljön. 

De olika träden dricker ca 100 - 500 liter per dygn beroende på vilken trädsort det är och storlek/ålder. 

 

3. Synpunkter på VA-projektet på Dragskär 

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 livet har påverkats mycket. 

När det gäller djurlivet så har vi under sista året inte sett någon iller, igelkott, räv, 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  skulle till ett djup på ca 1,3 m i. 

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 träd fällts och marken påverkats. 

Vår fastighet ligger en väldigt låg nivå vilket inneburet att projektet har utfört en 

dränering/avvattningsåtgärd från sankmarken och det ska fungera som ett avbärande dike där vattnet 

rinner ut i havet när alla träden försvinner. 
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4. Synpunkter på Exploatering av Dragskär 1:5 

Exploateringen  kommer innebära 7st fastigheter kommer bebyggas ovanför vår fastighet. Det 

kommer innebära mer sprängning och fällning av träd vilket kommer ge drastiska konsekvenser  på 

natur, djurliv samt på vår fastighet. Det växer även flertalet ekar att ta hänsyn till. 

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 troligtvis kommer att ha 

två bilar. 

Vi har noterat sedan vi köpte vår fasighet att det samlas mängder 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. 

Man verkar ju även planera för bryggor vilket gör att fler båtar kommer att finnas kring området och 

som både förorenar men 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 

Plankarta med bestämmelser och Planbeskrivning: 

Det är märkligt  att inte Plankartan  visar/markerar  var Ledningsrätten ligger, dvs vatten- och 

avloppsledningen mm. Det innebär ca 12- 17 m bred gata längs hela huvudledningen från Dragskär till 

Oskarshamn har förstörts redan. 

Det innebär att Natur och Djurliv redan har påverkats  och/eller förstörts av det som är markerad Natur 

både inom och utanför Detaljplanområdet, Strandskydd  mm. Det innebär  även att det som visar orörd 

Naturområde har blivit förstörd av VA-projektet 

Detaljplanen  kommer tillåta en 10 m Nockhöjd vilket kommer innebära att byggnaderna kommer bli 

högre än vissa träd. 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 man tillåta 

tvåplanshus? 

 

Naturvärdesinventering för Dragskär  1:5: 

Här tycker vi det är märkligt att Fältbesöken kommer efter Oskarshamn kommuns VA projekt, 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 här utredningen tar man endast hänsyn till det som är inom Detaljplanområdet Vad händer  när all 

Exploatering  är utförd när träd fällts, marken sprängts och/eller marken bebyggts både inom och 

utanför området? 

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

riktigt, utan bl.a. har vissa träd dött längs med hela VA-projektets Ledningsrätt Hur påverkar det på 

sikt naturen, fågellivet, insekter mm? 

Man borde ta mer hänsyn till rödlistade och fridlysta arter då en exploatering påverkar och/eller förstör 

det som är både inom och utom Detaljplanområdet Bl.a. visar utredningen att vår fastighet Dragskär 

1:40 kommer påverkas, punkt 5 sid 6, men inte hur? 
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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 detaljplan och VA-projektet 

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

förstörelse inom strandskyddet. 

 

6. Avslutningsvis tycker vi att: 

Oskarshamn kommun ska leva upp till deras egna vision "Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och 

natur tillgänglig för 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. 

Vad vinner Oskarshamns  innevånare, mer än en ännu mer förstörelse! 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

I samband med schaktning av VA-projektet lades det ett dräneringsrör i  

ledningsgraven runt fastighet Dragskär 1:40 vilket kommer leda ytvattnet  

runt fastigheten för att sedan släppas ut söder om fastigheten. 

  

 

14. Fastighet Dragskär 1:18 
Vi har gått igenom den detaljplan som skickats ut till oss som har boende på Dragskär. 

Dragskär är idag en plats där det finns möjlighet till att njuta av lugnet och stillheten. Inte bara 

för oss som har lyxen att ha ett boende där, utan även för dom medborgare som vill tillbringa 

tid där ute. 

Vi är inte emot förnyelser inom rimliga former, men den exploateringsplan som är 

presenterad i underlaget tycker vi inte alls är rimlig och vi ställer oss inte bakom den. 

I den detaljplan som tagits fram har man inte tagit hänsyn till att försöka bevara den 

fantastiska natur/miljö som är ute på Dragskär. 

Att tillåta byggnation på så många tomter och dess placering så långt ut på ön skulle förstöra 

den fina natur och miljö som är där idag. 

Vi är också av åsikten att det kommer påverka inte bara friluftslivet utan även miljö och 

djurliv negativt. 

Den smala väg som är på Dragskär är inte heller anpassad för så mycket trafik som det här 

skulle innebära om det tillåts att 24 nya hushåll får byggas på en så begränsad yta. 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

15. Attraktiva Oskarshamn 
För att nå målet om 30 000 invånare år 2030 krävs att Oskarshamn upplevs som en attraktiv kommun 

med attraktiva boendemöjligheter. För att kunna närma sig målet finns behov av ett stort antal nya 

bostäder fram till år 2030. Planeringen för Dragskär 1:5 bidrar positivt till en högre attraktivitet i vår 

kommun och till ett ökat bostadsbestånd.  

Utifrån ett näringslivsperspektiv måste våra företag kunna förses med kompetenta medarbetare för 

fortsatt stark konkurrenskraft. Här har vi att möta betydande demografiska utmaningar. Nationellt sett 

ökar den äldre delen av befolkningen och andelen i yrkesverksam ålder minskar. Ser vi på 
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förutsättningarna i vår region (Kalmar län) är den påtagligare än i de flesta andra delar av vårt land. 

Därför måste vi anstränga oss ännu mer i konkurrensen om arbetskraften.  

Oskarshamn måste därför kunna erbjuda attraktiva boendemöjligheter i attraktiva miljöer. Att skapa 

nya bostadsområden är viktigt för Oskarshamns framtid. 

 
16. Fastighet Dragskär 1:15 och 1:26 

Vi och dom flesta fastighetsägare  på ön, är mycket oroliga och bekymrade över den nya planen över 

Dragskär  l :5. Detta område har sedan början av 50-talet varit avsett som riksintresse för friluftsliv 

och naturvård. Vi anser att detta måste bevaras som sådant, då det väl är mera angeläget att bevara 

detta orört nu, än på 50-talet. Det skulle bli mycket negativa konsekvenser för miljön, med starkt ökad 

bil och båttrafik. 

Den smala vägen som leder till Dragskär är redan starkt trafikerad sommartid. Naturinventeringen 

verkar lämna mycket i övrigt att önska, i detta område som skulle skövlas, finns t.ex. fridlysta 

fladdermöss  med mera. 

Förslaget att placera någon slags båthamn inne i viken vid fastigheterna  l :20, l :15, l :26, vore helt 

bisarrt. Det skulle helt förstöra miljön både över och under vattnet, samt boendemiljön för 

fastigheterna  kring viken. 

Föreslagen brygga kommer att utgöra mer än 50% av vikens inlopp, vilket kommer att få katastrofala 

följder för miljön och för oss som boende. 

Bryggan kommer även att försvåra angöring och tilläggning till våra bryggor, som funnits där sedan 

50-talet. Dessutom är viken för grund för en sådan anläggning. 

Det skulle även bryta mot regeln om strandskydd, då det skulle bli alltför stor påverkan på det marina 

livet och miljön. Placeringen av båthamnen är således helt olämplig. 

 

Sammantaget  anser vi att allt detta skulle förstöra öns speciella karaktär, som gammal kulturbygd med 

tidigare fiskeläge, stenbrott m.m. Detta har rimligen stort kulturhistoriskt värde. 

Detta förslag skulle helt förstöra miljön. Och boendemiljön för både bofasta och fritidshusägare. 

Vi anser därför att denna plan bör stoppas. 

  
Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 

17. Fastighet Dragskär 1:66  
Det är med stor sorg vi ser att markägarna till Dragskär 1:5 vill väcka liv i ett gammalt förslag om 

avstyckning av fler tomter på sin fastighet och därigenom  förstöra  det sista skogsområdet på 

Dragskär. 

Från fastigheten har det redan styckats av 35 tomter. 24 nya tomter för bostadsändamål som 

detaljplaneförslaget föreslår är 24 för många med tanke på att de redan vid den ursprungliga  

avstyckningen fick avslag på ytterligare 7 tomter. 

 

Dragskär har i dagsläget 14 fastigheter  med åretruntboende på ön. Ytterligare 24 hushåll innebär 

nästan en fördubbling. Som boende i Dragskär upplever  vi ett stort tryck på området genom friluftsliv 

och turism. 

Vi kommer  med denna skrivelse att belysa konsekvenserna vid en exploatering gällande friluftsliv/ 

turism, förändring av områdets karaktär, kostnader för kommunen, natur, 

Småbåtshamn, upphävande  av strandskydd, kulturvärden, trafik  och säkerhet. 

 

Friluftsliv- turism 

De nya tomterna ska fördelas på tre områden  enligt förslaget. Detta splittrar  upp den kvarvarande  

naturen till småområden  och det blir inget sammanhängande friluftsområde kvar. Konsekvenserna blir 
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också att den sista skogen på ön försvinner helt och hållet! Denna exploatering förorsakar skada på 

naturen för all framtid! 

Vi delar inte samhällsbyggnadskontorets uppfattning att allmänheten  även efter 

detaljplanens eventuella genomförande kommer  att "ha god tillgång till området och möjlighet att röra 

sig fritt." storleken på de tre bostadsområdena  är så omfattande att människor  får svårt att beträda 

naturen  utan att ha känslan att man är inpå tomterna. Upplevelsen av skog försvinner! Områdena 

utanför  de nya tomterna består till stor del av sankmark och vassruggar, vilket gör området  svårt att 

passera. Det rörliga friluftslivet begränsas i stor omfattning. I samrådshandlingarna står det att 

"området är litet". Det stämmer och konsekvenserna  av tre bostadsområden på denna yta gör att det 

inte blir någon riktig skog kvar. 

 

Detaljplanen omfattas  av riksintressen för rörligt friluftsliv (MB 4:2 ). Det innebär att ingrepp 

i miljön  inte påtagligt får skada områdets natur- och kulturvärde. Vid bedömning av ingrepp i miljön  

ska intressena turism  och friluftsliv särskilt beaktas. 

Dragskär utgör en viktig del av riksintressen genom sin långa strandlinje, omväxlande 

naturtyper/biotoper och höga befintliga  liksom potentiella biologiska värden. Allt detta ligger till 

grund för områdets  attraktion, för rekreation och friluftsliv. Samhällsbyggnadskontorets uppfattning 

är att dessa värden säkerställs i detaljplanen. Vi håller inte med om detta! 

 

Området  är idag välbesökt för turist-  och friluftsändamål. Förutom oskarshamnare lockas många 

turister hit genom sociala medier etc. Dragskär har en lång tradition som rekreationsområde och 

behöver så förbli när andra områden  som Stångehamn, Mysingsö m.fl. har exploaterats. Där har det 

rörliga friluftslivet begränsats pga. villabebyggelse. Villabebyggelse är en begränsande faktor för 

naturliv  då känsla av frihet  och naturupplevelse försvinner. Att som besökare i Dragskär möta ett 

villaområde förstör  i hög grad det hittills naturidylliska intrycket. 

 

Den nya cykelvägen mellan Oskarshamn och Dragskär invigdes äntligen 2018. Cykelvägen har 

inneburit att fler nu söker sig till Dragskär för bad, rekreation och friluftsliv året runt. Det känns illa 

genomtänkt att Oskarshamns kommun efter två år ska medverka till att friluftsområdet blir ett 

villaområde! Människor  söker sig dagligen till Dragskär för samvaro, promenader, korvgrillning etc. 

Området används också i stor utsträckning för paddling, sportfiske, båtliv, fågelskådning osv. 

Här ligger dessutom den fina kommunala  s.k. Dragskärsstugan som nyttjas av föreningar för olika 

aktiviteter. Denna verksamhet innebär också en hög belastning på området. 

Områdets värde för natur- och friluftsliv bör bevaras och vårdas i sin helhet och som en viktig del för 

biologisk mångfald och friluftsliv utefter Oskarshamnkusten. 

 

Oskarshamns  kommun uttrycker en av sina visioner på följande sätt: "Vi bevarar och gör våra 

kulturmiljöer och natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och stad stärker varandra och 

vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen." 

Dragskär är ett av de sista kustnära fritidsområdena i Oskarshamns kommun och låt det så förbli. 

Kalmar län överlag förlorar  fler och fler områden av denna karaktär, då även andra kommuner i länet 

godkänner denna typ av exploatering, vilket hotar viktiga riksintressen. 

 

Områdets karaktär 

Samhällsbyggnadskontoret skriver "att  områdets  karaktär förvisso förändras till ett område med 

grupper av bebyggelse  och natur samt att delvis oexploaterad  mark tas i anspråk." Marken  är inte 

"delvis" oexploaterad utan det är ett helt oexploaterade  skogsområde det handlar om! Vi menar att 

områdets karaktär allt för mycket förändras från ett gammalt område med fiskeläge, anor av 

stenbrytarverksamhet och genuint fritidsområde till modernt villaområde! 
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En annan aspekt på att tillåta  denna stora volym hus i de tre skogsområdena är ljusbilden nattetid. 

Dagens villor är ofta väl upplysta med fasadbelysning, belysning i trädgårdar m.m. Även villorna  i sig 

med enbart belysning inomhus förändrar  ljusbilden. Från nattsvart till upplyst.  Detta får förödande 

konsekvenser för nattlevande djur såsom fladdermöss och insekter. Detta är en aspekt bör beaktas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i samrådshandlingarna att "genom detaljplaneläggning möjliggörs 

en utbyggnad  av nya, attraktiva  och naturnära bostadstomter." Genom att tillåta 45+16 nya tomter på 

Ovädersleden i saltvik samt Gunnarsö Östersjövägen och Långelid/Rödsle är detta krav redan 

tillgodosett. l dessa områden finns redan närhet till skola, förskola, kollektivtrafik och annan service. 

Detsamma gäller för osålda tomter i Påskallavik. Där finns fastigheter  med sjö- och naturnära läge 

och båthamn på närmare  avstånd än det skulle bli i Dragskär. 

Frågan är hur stor efterfrågan av tomtmark i Dragskär verkligen är? 

  

Nära Dragskärsområdet  finns det, fortfarande efter mer än 40 år, 8 obebyggda tomter  på 

Fittjehammar (området på fastlandsidan innan Dragskär) med sjö- och naturnära  läge. Ett antal av 

dessa har legat ute till försäljning en längre tid. Dessa tomter ligger dessutom i en väl fungerande  

samfällighet  med fina gemensamhetsanläggningar såsom samlingslokal, båt och badbryggor  m.m. 

Detta stora antal obebyggda tomter understryker det stora risktagandet  i projektet! 

 

Natur 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer  att det inte är frågan om några höga naturvärden och att det 

endast skulle bli en begränsad negativ påverkan på det som ger grund för status som riksintresse. Man 

bedömer  heller inte att detaljplanen medför  någon påtaglig skada för riksintresset  för naturvård. 

Naturvärdesinventering som gjorts av Lennart Sundh, Biofactum AB, är bristfällig. Tre dagar, 

26-27 april samt 20 maj 2020 har ägnats åt inventeringen! Vi får inte veta något om väder och 

temperaturförhållanden, när på dygnet den är gjord osv. Man borde ha genomfört någon 

kvälls/nattinventering i mars-april för att få kunskap om eventuella ugglor i området. Redan på s.2 i 

naturvärdesinventeringen kan man läsa att redovisning av densamma är 

inlämnad  redan 31maj  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  31maj. 

Eftersom inventeringen är gjord så pass tidigt  på året missar man t.ex. fåglars andra häckning, reptiler 

m.m. 

I samrådshandlingarna skriver samhällsbyggnadsnämnden: "När det gäller övriga 

naturvårdsarter så har flera fågelarter påträffats som inte har stark relevans för bedömningen av 

naturvärdet i inventeringsområdet eller för en ev. exploatering." Vi ser det som naturligt att det finns 

arter som inte har någon högre status, men naturinventeraren har också påträffat ett flertal  nära hotade 

och fridlysta  arter. 

Naturvärdesinventeringen tar inte heller upp insekter (förutom att en del biotoper är viktiga för 

insekter). Detta trots  att det finns nära hotade och fridlysta  arter såsom ekoxe i området. Det finns 

även ett stort antal fladdermöss i hela området.  Detta har inventeraren inte uppmärksammat! Vi kräver 

att fladdermössexperter kallas in för inventering av dessa! 

l det mellersta området  finns dessutom ett antal stora myrstackar varav den högsta är två meter! 

 

Närmast vägen vid det mellersta  området  är skogsområdet ganska flackt, men längre in i skogen finns 

höga berghällar  och skrevor.  För att kunna bygga bostäder där kommer det att behövas omfattande 
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sprängning och/eller utfyllnad. En exploatering av detta område innebär förödande och bestående 

ingrepp på naturen precis som Lennart Sundh säger. Detsamma gäller vid området  bortom badplatsen. 

Tveksamheter råder också i detta område, om huruvida de fastigheter  som planeras i den sydvästra 

delen ligger utanför strandskyddslinjen om man mäter noggrant!  Strandlinjen  är redan bebyggd rakt 

söderut men inte om man drar linjen åt sydväst. 10meter höga hus på dessa hällar förändrar karaktären 

på området i hög grad. Husen kommer att sticka upp över trädtopparna vid de framförvarande husen! 

Strandlinjen norrut i detta område är enligt vår mening felritad, då viken går längre in än vad som syns 

på kartan. Detta betyder att de tomter som ligger längst åt nordost i det bortre området ligger på 

strandskyddad mark. 

 

På en punkt är vi helt överens med inventeraren Lennart Sundh. l naturvärdesinventeringen under 

punkt 8" Hänsyn till naturvärden vid exploatering-  prioritering" skriver han:" Utöver de utpekade 

områdena så är det mellersta av de tre delarna mest intressant att bevara för framtiden. Detta på grund 

av den stora naturliga variationen i skogsbestånden och att detta område har den mest utvecklade 

hällmarksskogen och blåbärsgranskogen, samt att detta område ansluter till sumpskogar och en 

sjövik." 

Denna skrivning är viktig att beakta eftersom området har så många skyddsvärda och fridlysta arter!  

Området ligger i klass 3,vilket betyder att det har påtagliga naturvärden. 

 

Trycket från en ökande befolkning i Dragskärsområdet ökar även trycket på det kringliggande 

närområdet- Ekö naturreservat med störningskänsliga fjärdar och öar i yttersta skärgården. I det 

sistnämnda området 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 Furön. 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. Skräntärna är en av de 

arter som ligger till grund för utpekandet  av området som Natura 2000-område, vilket betonar vikten 

av att skydda denna art i området. 

Det finns många brister i inventeringen som bl.a. 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. samt Larsson,T. 2008. 

Häckfågelfaunan i östra Smålands ytterskärgård 1990-2008. Naturvärdesinventeringen måste göras om 

i sin helhet och beakta de brister vi beskrivit ovan! 

 

Småbåtshamn- upphävande av strandskydd 

status av klass 3 med påtagliga naturvärden gäller även området där stigen till den tilltänkta 

småbåtshamnen. Denna anläggning med plats för 20 båtar står i strid med strandskyddet. Denna typ av 

vattenverksamhet måste prövas enligt 11kap. Miljöbalken. Vid naturinventeringen har det marina livet 

inte undersökts. Viken för den tilltänkta  hamnen är grund, vilket kan kräva muddring för att båtarna 

ska kunna gå in. Eftersom viken har ett våg och vindskyddat läge ackumuleras sediment och 

organiskt material på botten. Upprepade muddringar kan därför bli nödvändiga för att bibehålla 

vattendjupet. Detta skulle innebära stor påverkan på det marina livet i området. 

 

Kulturvärden 

l planområdet finns tydliga spår efter stenbrytarverksamheten som tillsammans med fisket är en viktig 

del av Dragskärs historia. Här finns spår efter den räls som fraktade sten mellan stenbrott och 

utskeppning vid Skuthamn. Samhällsbyggnadskontoret nämner bara verksamheten med några få ord 

och säger att dessa områden ska lämnas orörda och planläggas som natur. Det kulturhistoriska området  

ligger i anslutning till det mellersta området  och påverkas därigenom. Vid varje deltaljplansförändring 

skall en kulturhistorisk inventering göras av Länsstyrelsen. Detta måste exploatörerna ombesörja även 

här i Dragskär. 
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Kostnader för kommunen 

24 nya tomter för bostadsändamål i Dragskär kommer  att medföra  stora kostnader för kommunen. 

Man riskerar långvariga kostnader för skolskjuts, närtrafik  etc. då det är långt till skolor och service. 

En utbyggnad innebär också att kostnader för hemtjänst, hemsjukvård m.m. tillkommer på sikt i större 

omfattning med fler fastboende. 

"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 av det kommunala VA-nätet" står att läsa i 

samrådshandlingarna sid. 9. 

Till en början får kommunen in mer intäkter  genom fler anslutningar  till vatten och avlopp men för 

den totala  kommunkassan innebär det stora, långvariga kostnader. Det är inte kostnadseffektivt att 

bygga villaområden på "landet" i jämförelse med att bygga i närområde till befintligt samhälle. 

Konsekvenserna av detta projekt  kan bli att Oskarshamns kommun på sikt förlorar stora summor  

pengar. Kommunen riskerar också att förlora  attraktionskraft om man inte bryr sig om medborgarnas  

behov av lockande rekreationsområden! 

 

Väg och trafik 

Vi noterar  att vägen till detaljområdet bitvis ligger under +2,7 meter över nollnivån  i höjdsystemet 

RH 2000. 

I samrådshandlingarna står det att "vägområdet i detaljplanen är 6 meter brett". Det 

stämmer inte. Enligt Trafikverket  är vägen i detaljområdet klassad som en 4,0 meters väg. Vi har 

kontrollmätt vägen (se bild nedan). Vid den planerade utfarten vid det mellersta området är vägen 3,6 

meter bred. Vid det bortre  området  3,3 meter. Där är kanterna dessutom lösa med diken utanför. 

Utfarten är belägen nära en krök. Det finns inga möjligheter att två fordon  ska kunna mötas. Vid 

samtal med samhällsbyggnadskontoret sägs att skrivningen om 6 meters vägbredd betyder att det finns 

möjlighet att anlägga en 6- metersväg. Vem bekostar i så fall en breddning av vägen inklusive 

sprängning? Vägsituationen är mycket ansträngd i detta område under sommaren pga. badplatsen och 

aktiviteter i Dragskärsstugan. 

En exploatering med 24 fler hushåll på ön skulle generera en ökad trafikvolym med 200 fler dagliga 

passager förbi befintliga  fastigheter  i Draget . 

Vi som bor i "nålsögat" i Draget upplever  redan nu stora olägenheter från den ökande trafikvolymen 

utanför  våra hus. I dagsläget passerar många, förutom oss boende och fritidshusägare, för att besöka 

Dragskär för friluftsändamål, hantverk och service osv. 

Varje ny bostadsfastighet på Dragskär 1:5 innebär dessutom stor belastning på vägen först 

under byggtiden, med mängder av transporter såsom grus- och betongbilar, hantverkare m.m., och 

sedan framöver  då det förutom de dagliga transporterna blir trafik  för olika typer av service och 

underhåll, skolskjutsar, närtrafik m.m. 

Genom Draget är vägen 3,4-3,8 meter bred och bron är 3,7 meter bred. För att fordon ska kunna mötas 

behöver ett av fordonen köra av vägen och in på privata marker/trädgårdar för att kunna mötas. 

  

Vägen mellan E22 och detaljområdet är 7 km lång. Vägen är smal, backig och krokig. Vägen mellan 

E22 och Draget är klassad som 4,5 meters väg av Trafikverket.  Vid några av de smala platserna 

gränsar vägen till djupa diken.24 fler hushåll på Dragskär får konsekvenser för hela vägen genom ökad 

belastning. 

 

 

 

 

 

 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE   

DETALJPLAN FÖR DEL AV DRAGSKÄR 1:5 M.FL. FASTIGHETER 

 

 

 

 
22 (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutom fordonstrafik finns stora mängder cyklister på vägen. Cykelpendlare och cykelmotionärer 

mellan Oskarshamn, Dragskär och Figeholm, OKG osv. uppehåller  sig på vägen vid flera trånga och 

skymda ställen. Längs vägen mellan Virån, fastigheterna  vid Fittjehammar och 

Dragskärsbadet/Skafterna etc. passerar dagligen mänger av fotgängare och motionärer. Många med 

hund eller barnvagn. Trafikmiljön för dem är också mycket otrygg. I detaljområdet, där vägbredden är 

liten, krävs en separat gång/cykelväg eller breddning om trafikintensiteten kommer  att öka i så stor 

omfattning. Det torde väl ligga på exploatörerna att bekosta en sådan? 

Vi ser hur man i Oskarshamn anlagt cykel- och gångvägar till Mysingsö och Stångehamn. 

  

Säkerhet 

Med ett ökat antal människor  och bostäder ökar också risken för olyckor. Som vi tidigare skrivit är 

vägen smal, krokig, backig och har en hög belastning. Utryckningsfordon får en besvärlig färd hit ut 

med risk för andra trafikanter längs vägen. 

 

Sammanfattning 

Vår förhoppning med dessa synpunkter  är att Samhällsbyggnadsnämnden  avslår detaljplansförslaget 

för Dragskär 1:5 utifrån följande: 

•Friluftsliv  och turism; förslaget innebär stor påverkan på viktiga riksintressen. 

Bebyggelsen slår sönder öns samlade kvarvarande stora värde för naturvård  och friluftsliv på ett sätt 

som absolut inte bör tillåtas. Dragskär utgör en viktig del av riksintressen  genom sin långa strandlinje, 

omväxlande naturtyper/ biotoper. Människors  möjlighet att röra sig fritt i området  begränsas kraftigt  

och dess attraktion, för rekreation och friluftsliv, skadas allvarligt. 

•Dragskärsområdets  karaktär ändras i hög grad från ett gammalt fiskeläge och fritidsområde till 

modernt villaområde. Detta är en viktig policyaspekt  som bör beaktas av kommunen! 

•Höga naturvärden förstörs  och exploateringen  får oöverskådliga konsekvenser för djur och natur i 

både detaljområdet och närområdet. Dragskärs sista skog försvinner! Naturvärdesinventeringen har 

stora brister och har missat många viktiga arter eftersom  den är gjord under för kort tid och endast på 

våren. Närheten till Natura 

2000-område och de arter som häckar här har inte beaktas! 

•Småbåtshamnen är placerad i ett olämpligt område pga. av att det är för grunt samt våg- och 

vindskyddat. Anläggningen innebär också att strandskyddet  upphävs. 

•Kommunen får för en lång tid framöver  stora kostnader för kommunal service såsom skolskjutsar, 

närtrafik, hemtjänst  etc. 

•Kulturvärden i form av stenhuggarverksamhet är inte ordentligt undersökt  i området. 

En kulturinventering måste göras. 

•Väg- och trafikfrågan har inte beaktats. Trycket är redan idag mycket stort på vägen. 

Trafiksituationen för boende i Draget blir påfrestande! 
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Med detta hoppas vi att Samhällsbyggnadsnämnden ger kommuninvånare, turister och oss boende 

möjlighet att även fortsättningsvis njuta av vackra Dragskär med möjlighet till ett rikt friluftsliv och 

upplevelse av en kulturhistorisk plats. Vi har en gång valt att bosätta oss här på landet i en genuin 

skärgårdsmiljö  och hoppas kunna fortsätta så med bibehållen  livskvalite även i framtiden. 

 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 

18. Gemensamt yttrande från 34 st fastigheter i Dragskär 
Det är med stor bestörtning vi undertecknade fastighetsägare på Dragskär mottar beskedet att 

markägarna  på Dragskär 1:5 har för avsikt att stycka av ytterligare 24 tomter för bostadsändamål-  

Fastigheten har tidigare styckat av 35 tomter och det anser vi räcker med tanke på att område inte är 

särskilt stort. 

 

I dag finns 14 åretruntboende hushåll på ön. Ytterligare  24 hushåll innebär en ökning med ca 

160 %. Redan idag upplever  vi som har fastigheter  här ett stort tryck på området  genom friluftsliv 

och turism. 

 

Områdets karaktär kommer  i allra högsta grad förändras, från ett gammalt  område med fiskeläge, 

anor av stenbrytarverksamhet och genuint fritidsområde, till villaområde! Detta kan vi inte acceptera! 

 

Enligt förslaget kommer  de nya tomterna att fördelas på tre områden, vilket splittrar upp det 

kvarvarande  naturområdet. Det betyder  att det inte blir något sammanhängande friluftsområde kvar 

på östra sidan om vägen. storleken på de tre områdena  är så omfattande att människor  får svårt att 

beträda skogen utan att ha känslan av att vara inpå tomterna. Upplevelsen  av skog försvinner! Det 

rörliga friluftslivet begränsas i stor omfattning. 

I samrådshandlingarna står det att "området är litet". Detta håller vi med om och 

konsekvenserna  av tre bostadsområden på denna yta gör att skogen känns minimal, näst intill  

obefintlig! 

 

Detaljplanen omfattas  av riksintressen  för rörligt  friluftsliv (MB 4:2 ). Det innebär att ingrepp 

i miljön inte påtagligt får skada områdets natur- och kulturvärde. Vid bedömning av ingrepp i miljön  

ska intressena turism  och friluftsliv särskilt beaktas. Kommunens uppfattning är att dessa värden 

säkerställs i denna detaljplan. Vi delar inte denna uppfattning! 

 

Dragskär utgör en viktig del av riksintressen  genom sin långa strandlinje, omväxlande 

naturtyper/biotoper och höga befintliga  liksom potentiella biologiska värden. 

Allt detta ligger till grund för områdets  attraktion, för rekreation och friluftsliv. 

 

Idag är det ett stort tryck på turism  och friluftsliv i området.  Dragskär marknadsförs som en pärla i 

Oskarshamn vilket leder många turister hit- både svenska och utländska. Dragskär har också en lång 

tradition som fantastiskt havsbad för oskarshamnarna och är en av kommunens mest populära 

badplatser. Här ligger dessutom den kommunala  s.k. Dragskärsstugan som nyttjas  av föreningar för 

olika aktiviteter. Denna verksamhet innebär också en hög belastning på området. 

Områdets värde för natur- och friluftsliv bör bevaras och vårdas i sin helhet  och som en viktig del för 

biologisk mångfald och friluftsliv utefter Oskarshamnkusten. 
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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. Det känns märkligt  

att Oskarshamns  kommun  efter två år ska medverka till att friluftsområdet blir ett villaområde! 

Dagligen söker sig människor till Dragskär för samvaro, promenader, korvgrillning etc. Området 

nyttjas också i stor utsträckning för paddling, sportfiske, båtliv, fågelskådning osv. 

Människor  får starka begränsningar  i sina naturupplevelser om det blir ett villaområde. På 

kommunens hemsida under rubriken "Vision och löften" kan man läsa: 

"Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och natur tillgänglig för invånare och besökare. 

Landsbygd och stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen." 

Dragskär är bland de sista kustnära fritidsområdena där askarshamns kommun  har chans att visa upp 

sig som kommunen som bryr sig om natur, kulturmiljö och rekreation! 

 

Samhällsbyggnadskontoret skriver i samrådshandlingarna att "genom detaljplaneläggning möjliggörs 

en utbyggnad  av nya, attraktiva  och naturnära bostadstomter." Detta tycker vi att man redan 

tillgodosett genom att tillåta  45+16 nya tomter kring Ovädersleden i Saltvik. l det området finns redan 

närhet till skola, förskola, kollektivtrafik och annan service. 

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. 

De intäkter man inledningsvis  får genom att fler anslutningar till vatten och avlopp äts med 

råge upp av ovan nämnda, oöverskådliga  kostnader. Det är inte kostnadseffektivt att bygga 

villaområden på "landet" i jämförelse med att bygga i närområde till befintligt samhälle. För övrigt ska 

nämnas att det fortfarande, efter ca 40 år, finns 8 obebyggda tomter på Fittjehammar (området på 

fastlandsidan innan Dragskär med sjö- och naturnära  läge. Ett antal av dessa har legat ute till 

försäljning en längre tid. Dessa tomter ligger dessutom i en väl fungerande  samfällighet  med 

gemensamhetsanläggningar såsom samlingslokal, båt- och badbryggor  m.m. Detta stora antal 

obebyggda tomter understryker det stora risktagandet i projektet! 

 

Kommunen  bedömer  att det inte är frågan om några höga naturvärden i området  och att det endast 

skulle bli en begränsad negativ påverkan på det som ger grund för status som riksintresse. Kommunen 

bedömer  heller inte att detaljplanen medför någon påtaglig skada för riksintresset  för naturvård. 

Vi menar att den naturvärdesinventering som gjorts av Lennart Sund, Biofactum  AB, är bristfällig. 

Inventeringen är endast gjord under tre dagar, 26-27 april samt 20 maj 2020. En inventering under så 

få dagar och enbart så tidigt  på året innebär att man missar både växter och en andra häckning hos en 

del fågelarter.  l samrådshandlingarna skriver samhällsbyggnadskontoret: "När det gäller övriga 

naturvårdsarter så har flera fågelarter  påträffats som inte har stark relevans för bedömningen av 

naturvärdet  i inventeringsområdet eller för en ev. exploatering." 

Visst finns det pilfinkar, skator, talgoxar m.fl. som inte har någon högre status men naturinventeraren 

noterar  ett flertal nära hotade och fridlysta  arter såsom spillkråka, grönsångare, svartvit flugsnappare, 

talltita, grönfink, sävsparv m.fl. 

  

I områdets närhet finns även den störningskänsliga skräntärnan samt berguv och havsörn. De senare 

har sina jaktmarker  i området.  Här finns även utter  vilken också är en nära hotad art. 

Inventeraren har även missat insekter (förutom att en del biotoper  är viktiga för insekter), 

trots  att det finns nära hotade och fridlysta  arter såsom ekoxe i området. Vi vet även att det finns ett 

stort  antal fladdermöss  vid samtliga tilltänkta bostadsområden.  Även detta styrker att inventeringen 

är gjord vid för få tillfällen, med för få olika betingelser såsom årstid och tid på dygnet.  Att dessa 

viktiga arter uteslutits samt att inventeringen gjorts under så liten tidsrymd innebär att 

naturvärdesinventeringen måste göras om och att fladdermössexpert kallas in. 
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I det mellersta  området  finns dessutom ett stort antal myrstackar varav den högsta har en höjd på 

drygt två meter! Hur har inventeraren kunnat missa den? 

Vi kräver en ny naturvärdesinventering! 

 

Närmast vägen vid det mellersta området  är skogsområdet ganska flackt, men längre in i skogen 

dominerar höga berghällar  och skrevor.  För att kunna bygga bostäder där kommer det att behövas 

omfattande sprängning och/eller utfyllnad. En exploatering av detta område innebär förödande och 

bestående ingrepp på naturen  precis som inventeraren Lennart Sundh säger. De små remsor av skog 

som blir kvar efter exploateringen  innebär att det i princip inte blir någon skog att kunna gå i, då de 

områden  som blir utanför  de planerade kvarteren är vassruggar eller sankmark. En exploatering 

betyder alltså att den sista skogen på Dragskär försvinner! Det kommer  inte att kunna bli möjligt  att 

gå i skog mellan vägens västra och södra sträckning. 

Vid området  bortom badplatsen finns också där fantastiska berghällar och skrevor idag. 10 meter höga 

hus på dessa hällar förändrar  karaktären på området  i hög grad. 

Där är det dessutom tveksamt  om de fastigheter  som planeras i den sydvästra delen ligger utanför 

strandskyddslinjen om man mäter noggrant! Strandlinjen  är redan bebyggd rakt söderut  men inte om 

man drar linjen åt sydväst. 

 

På en punkt är vi helt överens med inventeraren Lennart Sundh. 

I naturvärdesinventeringen under punkt 8" Hänsyn till naturvärden vid exploatering prioritering" 

skriver han: "Utöver de utpekade  områdena  så är det mellersta av de tre delarna mest intressant  att 

bevara för framtiden. Detta på grund av den stora naturliga variationen i skogsbestånden och att detta  

område har den mest utvecklade hällmarksskogen och blåbärsgranskogen, samt att detta område 

ansluter till sumpskogar och en sjövik." Sundh har även gråmarkerat området  och satt ett frågetecken, 

vilket betyder att han vill att området  ska undantas för exploatering! 

Vi konstaterar att utöver den skyddsvärda naturen, finns ett antal nära hotade eller fridlysta arter såsom 

tallticka, ekticka, korallav, sprödlav, kopparödla, spillkråka m.m. Området ligger i klass 3, vilket 

betyder  att det har påtagliga naturvärden. 

 

Även området  där vägen till den tilltänkta småbåtshamnen ligger har status av klass 3 med påtagliga 

naturvärden. 

Anläggandet av småbåtshamn/brygga med plats för 20 båtar står i strid med strandskyddet. 

Viken vid den tilltänkta bryggan är grund, vilket kan kräva muddring för att båtarna ska kunna gå in. 

Eftersom viken har ett våg- och vindskyddat läge ackumuleras sediment och organiskt material på 

botten. Upprepade  muddringar kan därför bli nödvändiga för att behålla vattendjupet. Detta skulle 

innebära stor påverkan på det marina livet i området. 

I inte minst detta fall är det angeläget att kommunen och länsstyrelsen ser till att syftet med 

strandskyddet upprätthålls. 

 

I samrådshandlingarna nämns med några få rader att det i planområdet finns spår efter stenbrott. Vi 

menar att där finns viktiga områden med spår efter den stenhuggarverksamhet som tillsammans  med 

fisket är en viktig del av Dragskärs historia. Här finns spår efter den räls som fraktade  sten mellan 

stenbrott och utskeppning vid Skuthamn. Samhällsbyggnadskontoret säger bara att dessa områden ska 

lämnas orörda och planläggas som natur. Det kulturhistoriska området  ligger nära det mellersta och 

södra området och påverkas därigenom. Vid varje deltaljplansförändring skall en kulturhistorisk 

inventering göras av Länsstyrelsen. Detta måste göras även här i Dragskär! 

I samrådshandlingarna står det att "vägområdet i detaljplanen är 6 meter brett". Det stämmer inte. Vi 

har kontrollmätt vägen (se bild nedan). Vid den tilltänkta utfarten i det mellersta  området  är vägen 

3,6 meter bred. Vägbredden vid det bortre  området  uppmätte vi 3,3 meter. Där är kanterna dessutom 

lösa med diken utanför. Utfarten är belägen nära en krök. Det finns inga möjligheter att två fordon  ska 
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kunna mötas. Sommartid  är vägsituationen  mycket ansträngd i detta område pga. det mycket 

populära Dragskärsbadet. 

 

En exploatering som innebär 24 fler hushåll på ön skulle generera en ökad trafikvolym med 

200 fler passager genom Draget enligt gängse beräkningsmodell Boende i Draget (området mellan 

bron och det första nya bostadsområdet) upplever redan nu stora olägenheter från den ökande 

trafikvolymen utanför  sina fastigheter. Dagligen passerar många, förutom fastighetsägare, för att 

besöka Dragskär för friluftsändamål, hantverk och service osv. Sommartid är trängseln längs vägen 

påtaglig.  Att få ytterligare trafikvolym av så stor omfattning vore förödande. 

Genom Draget är vägen 3,4-3,8 meter bred. För att fordon ska kunna mötas behöver ett av fordonen 

köra av vägen och in på privata marker/trädgårdar för att kunna mötas. Bron vid Dragets kanal är 

endast 3,7 meter bred. 

Vägen mellan E22 och detaljområdet är 7 km. Vägen är smal, backig och krokig. Enda stället 

som har en vägbredd på 6 meter är mellan broräckena på bron över Virån. Vägen mellan E22 och 

Draget klassas som en 4,5-metersväg av Trafikverket. 

Vid några av de smala platserna gränsar vägen till djupa diken. 24 fler hushåll i Dragskär och med den 

trafik  som de genererar  skulle innebära ett ännu högre tryck på hela vägen. 

Utmed vägen pågår dessutom ofta olika typer av skogsvård med skogsmaskiner, 

flisverksamhet, timmertransporter osv. Längs de första kilometrarna på vägen från E22 ligger åkrar 

som aktivt brukas med maskiner. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägen nyttjas  av stora mängder cyklister. Cykelpendlare och cykelmotionärer mellan Oskarshamn, 

Dragskär och Figeholm, OKG osv. passerar vägen på flera trånga och skymda ställen. Längs vägen 

mellan Virån, bostads/fritidshusområdena innan Dragskär och 

Dragskärsbadet , Skafterna etc. vistas dagligen mängder av fotgängare och motionärer. 

Många med hund eller barnvagn. Trafikmiljön för dem är också mycket otrygg. I detaljområdet, där 

vägbredden  är som minst, krävs en separat gång/cykelväg om trafikintensiteten tillåts  öka så här 

mycket. Det torde väl ligga  på exploatörerna att bekosta en sådan? 

Om området trots  väl motiverade hinder skulle exploateras måste vägen förbättras innan bebyggelsen 

påbörjas. Vi kräver att kommunen gör en ordentlig trafikinventering för att undersöka hur stor 

belastningen på vägen är! 

  

Med en ökad volym människor  och bostäder ökar också risken för olyckor. Som vi tidigare skrivit är 

vägen smal, krokig, backig och har en hög belastning. Utryckningsfordon får en besvärlig färd hit ut 

med risk för andra trafikanter längs vägen. 
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Vår 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. 

Genom att avslå fastighetsägarnas ansökan lever man upp till kommunens  vision: 

"Vi bevarar och gör våra kulturmiljöer och natur tillgänglig för invånare och besökare. Landsbygd och 

stad stärker varandra och vi satsar på upplevelser och turism i hela kommunen." 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 
19. Fastighet Dragskär 1:43 
Efter att ha tittat på samrådsmaterialet för ny detaljplan för Dragskär 1:5 med flera fastigheter 

har jag en del funderingar och undringar. 

Till att börja med står det inte angivet i handlingarna hur många bostäder det planeras för. Det står 

inte heller angivet om det rör sig om permanentboende, eller vad det handlar om. 

Det har stor betydelse. 24 fastigheter som kan bebyggas med 200 kvadratmeter i två eller tre plan, 

som det bör bli med en tillåten höjd på tio meter, kan ju innebära fler än 200 nya bostäder. Är det 

planens syfte? 

Att bygga i så stor skala, oavsett hur många bostäder det blir, kommer helt att förändra området. En 

sådan bebyggelse är svår att kombinera med det fiskar- och stenhuggarsamhälle Dragskär från början 

var innan området utvecklades till det område med många fritidshus som det är idag. De flesta 

tomterna är idag betydligt mindre och den skalan på bebyggelse är främmande för området. Vilken 

är motiveringen till att kommunen vill tillåta en sådan bebyggelse? 

Kommunen skriver också att planen idag tillåter sju meter höga byggnader. På min plankarta står det 

3,5 meter. 

Jag ställer mig frågande till bedömningen att det inte behövs någon utredning om betydande 

miljöpåverkan. 

En väl grundad miljökonsekvensbeskrivning är något som borde vara naturligt att göra när man vill 

bygga i ett område som berörs av tre riksintressen. 

Området är utpekat som riksintresse för naturvård, men även rörligt friluftsliv och friluftsliv. Ett 

sådant utpekande gör inte staten utan att det finns anledning, men det avfärdas mer eller mindre i 

samrådshandlingarna. 

Jag noterar också att flera rödlistade arter hittats i och omkring området. De arter som bor nära 

använder troligen det här naturområdet som sitt skafferi. I ett riksintresse bör även detta utredas 

mer noggrant. Vad jag vet finns det till exempel utter i området, något som jag inte kunde se 

berördes i samrådshandlingarna. De har säkert fler luckor som behöver fyllas i. 

Jag undrar också om trafiksituationen och det buller som bebyggelsen kan medföra. Vägen ut till 

Dragskär är smal och slingrig med bitvis skymd sikt i kurvorna och mycket vilt, framför allt hjortar. 

På vissa sträckor kan knappt två bilar mötas. 

Redan nu är trafiken under sommartid intensiv ut till det populära badet. Varje hushåll som bosätter 

sig här behöver sannolikt ha minst två bilar, och det kommer innebära en väsentlig ökning av 

trafiken, eftersom vägen ut mot badet är den enda vägen för att ta sig till och från det nya 

bostadsområdet. 

Jag kan inte se att det gjorts någon trafik- eller bullerutredning. Det borde väl vara lämpligt? Men det 

förutsätter förstås att man räknar på hur många och vilken typ av bostäder det planeras för. 

Det har inte heller nämnts något om möjligheter för boende att åka kollektivt, en fråga som av miljö 

och jämställdhetsperspektiv annars brukar diskuteras flitigt när nya bostadsområden ska skapas. 

Det finns också dubbla budskap om dagvattensituationen. På ett ställe framgår det att fastigheterna 

ska ta hand om sitt eget dagvatten. 
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På ett annat ställe står det att dagvattenlösning är svår att få till om man ska följa kommunens egna 

”SKA”-krav. 

Om dagvattenhanteringen inte kan lösas så riskerar det att försämra recipienten, som enligt VISS har 

ett krav på sig att nå god ekologisk status och god kemisk status med undantag för de överallt 

överskuggande ämnena kvicksilver och PBDE. 

 

För gällande och föreslagna miljökvalitetsnormer (cykel 3), se: 

Oskarshamnsområdet - Kust - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se)  
Figeholmsområdets kustvatten - Kust - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 
 

 
Idag har vattnet måttlig kemisk och ekologisk status. Det måste alltså bli bättre. Att påstå att en 

exploatering ”inte påverkar miljökvalitetsnormen” låter då som ett märkligt ställningstagande. 

Och frågan återstår: Hur ska då dagvattnet renas innan recipient så att dagvattnet inte rinner rakt ner 

från berget och till recipienten? 

Det bör också utredas hur anläggandet av en hamn med 20 båtplatser i den grunda havsviken 

påverkar miljön, bland annat med hänsyn till övergödning och fiskpopulation. 

Det finns också en samhällsekonomisk aspekt i en exploatering: 

Att bygga bort värdefulla naturområden och skapa trängsel riskerar att hota turismen. 

Den som varit ute vid Dragskärsbadet en varm sommardag vet vilken turistmagnet det är. Här kan alla 

bada från klipporna. 

Men det är redan svårt med parkering. Lägger man till en exploatering i den här storleken finns det 

stor risk att både parkeringssituationen och framkomligheten kan närma sig allt mer kaotiska höjder, 

och området kan förlora sin potential i att locka turister och närboende. 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 

20. Fastighet Dragskär 1:30 
Vi ställer oss frågande till varför byggnadsytan för de nya tomterna har utökats så mycket i förhållande 

till bestämmelserna som gäller i området i övrigt. Som det står i planbeskrivningen har det tidigare 

tillåtits som max tvåvåningsbyggnader med byggnadshöjd 7m samt att max 20% av tomten får 
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bebyggas. Det finns ingen anledning att utöka till att 25% får bebyggas med bostadshus på upp till 200 

m2 som är 10m höga samt dessutom 150m2 komplementbyggnader. Och det på tomter som inte är 

större än de tomter som redan finns idag och är bebyggda i betydligt mindre skala. Det finns idag inga 

bostadshus på ön som är så stora och det skulle påtagligt förändra och förstöra karaktären på området 

om den tillkommande bebyggelsen avviker så kraftigt från den befintliga. 

Sedan vänder vi oss emot att det står att vägen ut till Dragskär är 6m bred. Det är den inte, inte 

någonstans på ön är vägen så bred att två bilar kan mötas utan att en kör av vägen och stannar. Längst 

ut på Skafterna där det planeras tillfarter till de tre bortersta tomterna är vägen idag endast en ännu 

smalare grusväg på max 3m. Det står att de nya fastigheterna ska ingå i den idag befintliga 

vägföreningen. Om det ska tillkomma 24 permanentbostäder med antagligen 2 bilar per hushåll 

kommer vägen behöva bräddas. Vi som ingår i vägföreningen idag ska inte behöva stå för den 

kostnaden, vägen behöver inte breddas för vår skull utan endast pga de tillkommande 

permanentbostäderna. Då ska rimligtvis exploatören/köparna av tomterna bekosta breddningen av 

vägen vilket måste regleras i ett exploateringsavtal. 

 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 

21. Fastighet Dragskär 1:12  
Vi har tagit del av förslaget till ny detaljplan för Dragskär 1:5 m.fl. och reagerat över vilken stor 

förändring det skulle medföra för området. 

Området har en speciell karaktär och historia med fiske, stenbrytning och 

fritidsboende. Även om där idag finns permanentbostäder har dessa anpassats till omgivningen. 

 

Den nya detaljplanen skulle innebära att området förvandlas till villaområde. Husens storlek och höjd 

skulle ge området en helt annan karaktär. Vi anser att tidigare bestämmelse som gett 20% av 

fastigheterna rätt att bygga upp till 7 m höjd, borde tillämpas även här, och att storleken bör begränsas 

till 250 kvm, varav 150 kvm för huvudbyggnad. Hus med en byggyta på 200 kvm i två plan dvs. 400 

kvm och 10m i höjd är inte anpassat till tidigare bebyggelse och omgivning. 

 

Området ute på Fittjö är litet och redan bebyggt med många hus, varför ytterligare 24 fastigheter blir 

alldeles för många. Det skulle innebära att det mesta av skogen som finns idag skulle försvinna och 

återstående obebyggd mark är otillgängliga vassruggar och kärr. De finaste markerna att ströva i är 

hällmarkerna och blåbärsskogen, och det är dessa som skulle bebyggas. 

Dessutom har redan mycket av skogen tagits bort då va-utbyggnaden skett i 

området. En 8 m bred gata har röjts genom området för att gräva ner vatten- och avloppsledningar.  

Det som försvunnit har mestadels varit uppvuxen tallskog. Skogen i området växer långsamt och 

kanske aldrig återkommer. Det är därför viktigt att ha kvar så mycket som möjligt av den s.k. 

"olikåldriga" skogen, som vi noterat innehåller bl.a. många fågelarter och fladdermöss. 

Vi anser att antalet nya fastigheter bör begränsas till max hälften av de planerade, och då förslagsvis 

endast planlägga de som ligger längs vägen, och spara skogen bakom i alla tre aktuella områden. Det 

skulle ge ett någorlunda sammanhängande skogsområde  kvar på ön för, både människor, djur och 

fåglar. 

 

Vi ser också att 24 nya permanentboende fastigheter troligen skulle innebära 48 bilar som skulle 

trafikera vägen varje dag, till och från jobb och skola. Det skulle bli en stor ökning av trafiken, och 

speciell påfrestning för de som bor i Draget. Vägen mellan Dragskär och E22 är längre än de 5 km, 

som underlaget anger. sträckan är strax över 7 km och smalare än 6 m, som också står i 
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beslutsunderlaget. Vägen i området ute på Fittjö är ca 3,5 m bred och där är mycket gång- och 

cykeltrafik. 

Sommartid brukar det dessutom stå bilar parkerade längs vägen, eftersom parkeringen vid 

Dragskärsbadet ofta är full. 

Vi som har en lång historia här i området har märkt en stor ökning av besökare, både inhemska och 

utländska de senaste 20 åren. 

 

Att anlägga den stora gemensamma bryggan är också en förändring av områdets karaktär. En brygga 

med 20 båtplatser ger intrycket av en marina. Detta avviker stort från den idylliska bilden av 

stränderna idag med små bryggor och en eller två båtar vid varje. Bryggan bör givetvis också 

begränsas till max hälften, om den alls ska byggas som gemensamhetsanläggning. 

 

Vi anser: 

 

• att antalet tomter ska begränsas till max hälften, dvs.10-12 st, 

• att byggarean ska vara 250 kvm, varav 150 kvm bostadshus, 

• att höjden på byggnaderna begränsas till 7 m, 

• att uppvuxen skog ska sparas i alla 3 områden, 

• att man bygger en mindre brygganläggning  anpassad till omgivningarna. 

 
Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 
22. Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening 
Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening förvaltar den enskilda vägen från E22:an till 

Dragskär. Föreningen har 160 fastigheter anslutna till vägsträckan. Trafikverket beskriver vägens 

delar: 

  

  
Av ovan angivna beskrivning finner vi det märkligt att detaljplanen för Dragskär 1:5 anger att 

"Vägområdet i detaljområdet är 6 m brett." sid 14. Vi har genomfört en kontrollmätning av vägen i 

detaljområdet  och uppmätt en vägbredd på 3,3 -3,8 m. Vid den tilltänkta utfarten vid det planerade 

bortre området är vägbredden 3,3 m, vid utfarten från det mellersta området är vägbredden 3,6 m. 

Avståndet till närmaste busshållplats återfinns vid E22, ca 5 km från planområdet" sid 14. 

Det är mer korrekt att ange sträckan till ca 7 km. 

Vi vill med vårt yttrande beskriva både vägsituationen i detaljområdet  och för hela vägsträckan 

E22-Fittjö. 

 

Vägen i detaljområdet: 

I detaljområdet är vägsituationen mycket ansträngd som en följd av att bilister, cyklister och gående 

skall samsas på en väg med maxbredd 4 m. Dragskärsbadets besökarantal är ständigt ökande, speciellt 

antalet husbilar har ökat mycket. Fritidsfiskarnas andel har också markant ökat till området. De flesta 

är oskarshamnare, men det är också många inresta från hela Sverige och utlandet. 

På sociala medier omnämns Dragskär mycket vilket har gjort området populärt för besökare. 

Dragskärsstugan används mycket av kommunens föreningar såsom FUB m.fl. 

Sommartid förekommer ofta tyvärr parkeringar längs vägen i terrängen. Räddningstjänsten har 

påpekat att framkomligheten begränsas. Det har därför införts ett P-förbud längs vägen inom 
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detaljområdet. Kommunen anlade 2018 en cykelväg till Dragskär, denna satsning har tagits väl emot 

av oskarshamnarna. Det har blivit en stor ökning av cyklister till Dragskär, både som familjeuflykter 

och av träningscyklister. Andelen gående är stort i detaljområdet, vägen används i motionssyfte för 

promenader.  Motionärerna är boende i området, och från Spjutvägen/ Benkroksvägen. Till detta 

kommer många besökare med bil som parkerar på vid badet eller vid Dragskärsbron för att promenera 

längs vägen. Fotgängarna är både barnfamiljer  med barnvagn, hundägare och pensionärer. 

 

I förslaget till detaljplanen för Dragskär 1:5 planeras för 24 bostadstomter  och en gemensam brygga 

med tillhörande parkeringsplats. Vi menar att den trafikökning detta kommer att leda till ej är möjlig 

på grund av vägens beskaffenhet och den redan rådande trafiksituationen i området där bilister, 

cyklister och gående skall samsas på en smal väg. Den ökade trafiken berörs ej i samrådsbeslutet för 

detaljplanen. Endast aspekten buller i form av trafikbuller  omnämns. 24 nya bostadstomter leder till 

fler än 200 dagliga transporter i området. Den ökade trafiken kommer speciellt att drabba fastigheten 

Dragskär 1:2 där trafiken går över fastigheten, mellan bostaden och garaget. Även för de boende i 

Draget kommer de ökade transporterna innebära olägenheter då vägen i mindre utsträckning kan 

nyttjas att gå på och risken för olyckor och tillbud ökar väsentligt. 

Parkeringen för den planerade bryggan innebär att det område som idag används som vändplan för 

större fordon tas i anspråk. Denna vändplan är nödvändig att behålla för alla större transporter till 

området. 

 

Dragskärsbron: 

Bron vid kanalen är 3,7 m bred och vilket gör att bilar ej kan mötas där. Kanalen har blivit mycket 

populär för fritidsfiskare. De rör sig på bron och längs vägen, fisket pågår från tidig morgon till sen 

kväll. 

  

Fritidsfiskarna parkerar på Åsens båda sidor. Det stora antalet fritidsfiskare gör det ibland svårt för 

Åsens 40 bryggägare att parkera sina fordon. Eftersom det är mycket människor i rörelse kring de 

parkerade fordonen inträffar det också olyckstillbud. 

Vi vill också påpeka att vägen efter bron är lågt belägen, vilket innebär att vatten spolas över vägen 

vid högvatten. 

 

Vägen till Dragskärbron: 

Trafikverket betecknar vägsträckan som en 4,5 m väg . Vägsträckan E22 till bron vid Draget är kurvig 

med flera skarpa krökar och backar och löper innan bron över Virån längs med stenmurar. 

På stora delar av vägen är sikten skymd.3 km in på vägen ansluter grusvägen till Figeholm. Den 

nyttjas dagligen av cyklister både från Oskarshamn och Figeholm, dvs det är trafik i båda riktningarna 

främst morgon och kväll. Dessa cyklister skall på Dragskärsvägen, på en sträcka av 2 km, samsas med 

bilister fram till den nyanlagda cykelvägen till Oskarshamn. 

Viltet längs och på vägen är ökande med stora flockar av både kronhjort och dovhjort. Framför allt i 

skymning och gryning. Längs åkrarna på vägens första km passerar man varje kväll flockar av 

kronhjort och därefter ännu större flockar av dovhjort på hela vägsträckan till Dragskärsbadet. Det är 

inte ovanligt att man vid körning mellan E22:an och Dragskär passerar ett 50-tal hjortar. Förekomsten 

av vildsvin är också riklig. 

Vi känner inte till någon annan vägsträcka i kommunen där förekomsten av vilt är av denna 

omfattning, 

vilket också bekräftas av kommunens eftersöksjägare. Viltsituationen har lett till många viltolyckor 

och givetvis ännu flera tillbud. 

 

Den ökande trafiken: 
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Virkvarn-Dragskärs Samfällighetsförening förvaltar en väg där trafiken är ständigt ökande främst 

beroende på att Dragskär används alltmer för fritidsaktiviteter och utflykter. Detta leder till ett ökat 

vägunderhåll och krav på förbättringar av vägen. 

Oskarshamn kommuns årliga driftbidrag till vägens skötsel har de senaste 10 åren minskat 1% varje 

år. Från att varit 40% av trafikverkets driftbidrag ger kommunen nu ett driftbidrag på endast 29 %. 

Det speglar inte den ökande trafiken och slitaget på vägen. 

Beviljas ytterligare 24 tomter  för fastboende leder det till att nyttotrafiken också ökar. 

Vår erfarenhet är att kommunens skolskjutsar och hemtjänst ställer betydligt högre krav på vägens 

skick och beskaffenhet speciellt vintertid än de boende i området. Det är berättigade krav kommunens 

anställda ställer om en säker arbetsmiljö vid transporter, men innebär mera arbete och kostnader för 

vägsamfälligheten. 

Förslaget till detaljplanen för Dragskär 1:5 berör överhuvudtaget inte vägen i eller till området. De 

som har upprättat detaljplanen tycker inte att frågan om transporter till området är relevant. Virkvarn 

Dragskärs Samfällighetsförening menar att vid anläggande av ett nytt bostadsområde är 

transportfrågan i högsta grad av betydelse. Detta eftersom det kommer att öka biltrafiken väsentligt 

på en väg som redan är tungt belastad och har en ständigt ökande trafik. 

Utifrån ovan beskrivna trafiksituation och vägens beskaffenhet ställer sig Virkvarn-Dragskärs 

Samfällighetsförening avisande till förslaget på ny detaljplan för Dragskär 1:5. 

Kommer byggandet av 24 bostäder att verkställas, räknar vi med ett vägslitage av tyngre fordon 

motsvarande slitaget när VA-installationerna till Dragskär utfördes. Vid dessa anläggningsarbeten 

träffades en överenskommelse med kommunen att vägens skick skulle återställas efter det att arbetet 

avslutats. Återställningen bekostades av kommunen. 

Vi avser att ställa motsvarande krav till exploatören på att vägen skall återställas om skador uppstår. 

Byggandet av nya bostadsområden får ej belasta ekonomin för vägsamfälligheten.  

 

Kommunens svar: Avståndet till närmaste kollektivtrafikhållplats har reviderats efter  

yttrandet. 

 

En trafikutredning kommer att tas fram inför granskningsskedet där  

yttrandets punkter kommer utredas. Se bifogade granskningshandlingar. 

  

 

23. Fastighet Dragskär 1:2 

 

Vår fastighet, Dragskär 1:2, delas av vägen som leder genom Dragskär till de tilltänkta 24 tomterna. 

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 eller uträttar 

ärenden i garagebyggnaden. 

Vägen som delar fastigheten är endast 3,5 meter bred och tillåter inga möten. Med 24 nya hus kommer 

trafiken över vår fastighet att öka avsevärt. 24 nya bostäder genererar minst två bilar per hushåll. Bara 

att ta sig till och från arbetet medför cirka 100 passager, vilket leder till en ökning på 900 procent om 

man jämför med dagens passager på max 10 bilar av bofasta på ön öster om vår fastighet. Räknar man 

därtill två turer till stan för var och ett av hushållen, för till exempel skjutsning av barn till 

fritidsaktiviteter eller en egen fritidsaktivitet (vilket är en gängse beräkningsmodell), ökar trafiken med 

1 900 procent! Detta gör att trafiksituationen för oss kommer att bli ohållbar. 200 passager om dagen 

motsvarar exempelvis en bil i minuten under knappt en timma varje morgon samt en bil i minuten 

under tre timmar på eftermiddag/kväll. 

Vi kommer att utsättas för extremt stora olycksrisker varje dag 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. 
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Ytterligare en olägenhet för oss under vinterhalvåret är bländning av fordon som kör österut på vägen. 

Vi får starkt strålkastarsken rakt in i vårt vardagsrumsfönster varje gång en bil passerar. I dagsläget är 

det ingen olägenhet, då det rör sig om så litet antal bilar. Däremot kommer 100 bländningar per dag 

vara outhärdligt (exempelvis varannan minut under en fyratimmarsperiod per kväll). 

Vi förutsätter att det genomförs en grundlig trafikutredning och analys, vad gäller vår mycket utsatta 

situation, och att erforderliga åtgärder kommer att vidtas. 

En annan synpunkt gäller trafiksituationen längs hela sträckan från E22 till Dragskär samt av- och 

påfart till densamma. Vägen är mycket smal och bitvis är möten nästintill omöjliga. Med den extremt 

påtagliga ökningen av trafik kommer olycksriskerna att öka extremt mycket och trafiksituationen bli 

ohållbar. Vägen måste breddas och av- och påfart till E22 måste göras säkrare. Utöver detta ska man 

lägga till den kommande byggtrafiken som kommer att göra det livsfarligt att överhuvudtaget vistas på 

den smala vägen, då möten av lastbilar i kurvorna medför oerhörda olycksrisker. 

Vi anser också att alla cyklister som använder Dragskär som en rekreationsplats kommer att drabbas, 

då kraftig trafikökning kommer att försvåra och förhindra cykelturer till området via den nyanlagda 

cykelbanan. Vägbredden på Fittjö är ca 3,5 meter och det kommer att bli omöjligt att ta sig fram säkert 

på cykel bland byggtrafik och hundratals personbilar. Utöver alla cyklister till Dragskärsbadet under 

sommarhalvåret, drabbas även alla cyklister som, året runt i både ljus och mörker, pendlar mellan 

Oskarshamn och Figeholm/OKG. Att med bil köra om eller möta dessa cyklister på Dragskärsvägen 

mellan utfarten från Oskarshamn och infarten mot Figeholm medför en stor olycksrisk för både 

cyklister och bilister, eftersom vägen är oerhört smal och krokig. Detta fungerar i dagsläget, då 

trafiken är måttlig på sträckan. Ytterligare 200 bilpassager om dagen omöjliggör cykling utan stora 

olycksrisker på nämnda sträcka. 

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. 

Med hänvisning till detta vill vi också betona att barn och ungdomar ej har hörts i denna fråga, då de 

enligt den bifogade barnchecklistan ska få komma till tals genom ungdomsrådet. För kännedom 

existerar inte ungdomsrådet sedan april 2019, utan ungdomar sammankallas endast vid behov. Man 

kan inte skriva att barn och ungdomar har fått komma till tals när de inte har fått det. Det är dessutom 

omöjligt att idag fråga de barn som i framtiden kommer att åka skolskjuts drygt två timmar om dagen 

eller som kommer att ha svårt att kunna ta sig till sina fritidsaktiviteter om deras synpunkter. Den 

bifogade barnchecklistan i detaljplaneförslaget är därför bara en pappersprodukt utan mening. 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

 

  

24. Fastighet Dragskär 1:46 

Det är med stor oro som undertecknad fastighetsägare för Dragskär 1:46 har mottagit beskedet att 

markägarna på Dragskär 1:5 har för avsikt att stycka av ytterligare 24 tomter  för bostadsändamål.  

Fastigheten har tidigare styckat av 35 tomter och det anser jag räcker med tanke på att område  inte är 

särskilt stort. 

I dag finns 14 åretruntboende hushåll på ön och ett 50-tal fritidshus. Ytterligare 24 hushåll 

innebär en ökning med ca 160 %. Redan idag upplever vi som har fastigheter här ett stort 

tryck  på området genom friluftsliv och turism. 

 

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. 
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Idag är det väldigt stort tryck på turism  och friluftsliv i området. Dragskär marknadsförs som en pärla 

i Oskarshamn vilket leder många turister hit- både svenska och utländska. Det har också en lång 

tradition som fantastiskt havsbad för oskarshamnarna  och är en av kommunens mest populära  

badplatser. Här ligger dessutom den kommunala  s.k. Dragskärsstugan som nyttjas  av föreningar för 

olika aktiviteter. Denna verksamhet innebär också tryck på området. 

Områdets värde för natur- och friluftsliv bör bevaras och vårdas i sin helhet och som en 

viktig del för biologisk mångfald och friluftsliv utefter Oskarshamnkusten. 

 

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! Det känns märkligt att 

Oskarshamns kommun efter två år ska medverka till att friluftsområdet blir ett villaområde! Dagligen 

söker sig människor  till Dragskär för samvaro, promenader, korvgrillning etc. Området nyttjas också i 

stor utsträckning för paddling, sportfiske, båttrafik, fågelskådning osv. 

Dragskär är bland de sista kustnära fritidsområdena där askarshamns kommun med bra natur, 

kulturmiljö och rekreation. 

 

De ska nämnas att det fortfarande efter ca 40 år finns 8 obebyggda tomter på Fittjehammar (området 

på fastlandsidan innan Dragskär) med sjö- och naturnära läge. Ett antal av dessa har legat ute till 

försäljning en längre tid. Dessa tomter ligger dessutom i en väl fungerande samfällighet med 

gemensamhetsanläggningar såsom samlingslokal, båt- och badbryggor m.m. Man tycker att man kan 

släppa på byggbegränsningen av 80 m2 där. 

 

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. 

De intäkter man inledningsvis får genom att fler anslutningar  till vatten och avlopp äts upp av ovan 

nämnda, oöverskådliga kostnader. 

Det kan inte vara kostnadseffektivt att bygga samhällen på "landet" i jämförelse  med att 

bygga i närområde till befintligt samhälle. 

 

Kommunen bedömer att det inte är frågan om några höga naturvärden i området och att det endast 

skulle bli en begränsad negativ påverkan på det som ger grund för status som riksintresse. Kommunen 

bedömer heller inte att detaljplanen medför någon påtaglig skada för riksintresset för naturvård. 

Visst finns det pilfinkar, skator, talgoxar m.fl. som inte har någon högre status men naturinventeraren 

noterar ett flertal  nära hotade och fridlysta arter såsom spillkråka, grönsångare, svartvit flugsnappare, 

talltita, grönfink, sävsparv m.fl. 

I områdets närhet finns även den störningskänsliga skräntärnan samt berguv och havsörn. De senare 

har sina jaktmarker i området. Här finns även utter vilken också är en nära hotad art. 

Man vet även att det finns ett stort antal fladdermöss vid samtliga tilltänkta bostadsområden. l det 

mellersta  området finns dessutom ett stort antal myrstackar varav den högsta har en höjd på drygt två 

meter! 

 

Lämpligheten  att anlägga en småbåtshamn/brygga med prats för 20 båtar står i strid med 

strandskyddet. Mitt utanför fönstren på en fastighet. 

Det kommer  att påverka det marina livet i området. 

I detta fall är det angeläget att kommunen och länsstyrelsen ser till att syftet med strandskyddet 

upprätthålls. 
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I samrådshandlingarna står det att ''vägområdet i detaljplanen är 6 meter brett". Det stämmer inte. Vi 

har enligt Trafikverkets Väglista 4,5 m från Virkvarn (E22) till Virbo och till bron  vid Draget  och 4m 

från  bron  Draget - Fittjö. 

 

Det att 24 fler hushåll på ön skulle generera en ökad trafikvolym med 200 fler passager genom Draget 

enligt gängse beräkningsmodell. Boende i Draget (området mellan bron och det första nya 

bostadsområdet) upplever  redan nu stora olägenheter från den ökande trafikvolymen utanför sina 

fastigheter. 

Genom Draget är vägen 3,4-3,8 meter bred. För att fordon ska kunna mötas behöver ett av fordonen 

köra av vägen och in på privata marker/trädgårdar för att kunna mötas. 

Vägen mellan E22 och detaljområdet är ca 7 km. Vägen är smal, backig och krokig. Enda stället en 

vägbredd på 6 meter uppmättes var mellan broräckena  på bron över Virån. 

Vägen mellan E22 och Draget klassas som en 4,5-metersväg av Trafikverket. Vid några av de smala 

platserna gränsar vägen till djupa diken. Bron vid Dragets kanal är endast 3,7 meter bred. 

Vägen går igenom fastighet Dragskär 1:21 där det ej finns mötesutrymme. Där huset är på ena sidan 

och garaget på norra sidan av vägen. 

  

Längs vägen mellan Virån, bostads/fritidshusområdena innan Dragskär och Dragskärsbadet  Skafterna 

etc. vistas dagligen mängder av fotgängare  och motionärer. Många med hund eller barnvagn. 

Trafikmiljön för dem är också mycket otrygg. På Dragskär, där vägbredden är som minst. 

 

Som vi tidigare skrivit är vägen smal, krokig, backig och har en hög belastning. Utryckningsfordon får 

en besvärlig färd hit ut med risk för andra trafikanter längs vägen. 

Vi fick efter påtryckningar från Räddningstjänst under 90-talet skapa förbjuden parkeringzon ifrån där 

tänkta parkering för båthamnen ska finnas och till Skafterna. 

 

Bilaga l visar hur de kunde se ut en sommardag. Att man gör en trafikutredning om lämpligheten av 

vägen. 

 

Min förhoppning med dessa synpunkter är att Samhällsbyggnadsnämnden avslår detaljplaneförslaget 

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. 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

 

  

 

25. Biologiska sällskapet 
Biologiska sällskapet i Oskarshamn har tagit del av handlingarna  i rubricerade ärende och har besökt 

området i 2020-11-30. 

Vi har främst riktat vår uppmärksamhet på eventuell förekomst  av skyddsvärda växter. Den sena 

årstiden har naturligtvis varit hindrande och vi får inskränka   oss till att framhålla värdet av de objekt 

som upptas i den utförda naturvärdesinventeringen. Främst vill vi framhålla området kring den gamla 

eken (objekt 6) med både ekticka och svavelticka samt partier med gamla tallar (objekt 1) med 

tallticka. 

 
Kommunens svar: Noterat. De utpekade objekten påverkas inte av föreslagen exploatering. 
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26. Fastighet Dragskär 1:36 
Här kommer några synpunkter på den detaljplan för området som tagits fram: 

1. Det känns angeläget att bibehålla områdets karaktär av fritidsområde istället för en 

konvertering till villaområde. Av den anledningen bör tillåtna höjd på bebyggelsen samt 

antalet nya fastigheter begränsas för att bättre harmoniseras med området i övrigt. 

2. Föreslagen placering av tomter ger för lite grönområde mellan befintlig bebyggelse och 

nya tomterna. Som exempel bör området med de sex tomterna längs österut därför 

placeras längre norrut, se skiss nedan. På så sätt bevaras även strandskyddet inom det 

området. 

I övrigt ställer vi oss till stora delar bakom den skrivelse som skickats in av Agneta Karlsson 

m.fl. 

 
 

Kommunens svar: 

På grund av terrängen har tomterna fått sin föreslagna placering. Det är 

både kuperat och det finns blöt sankmark i området varav föreslagna 

tomterna ligger där de ligger. En ny väg kommer innebära ökade 

kostnader och att använda den befintliga vägen bedöms därför som det 

mest resurseffektivaste alternativet då vägen redan finns, även för 

bevarandet av naturen. Strandlinjen är redan ianspråktaget på grund av de 

befintliga byggnaderna som finns i planområdet. 

 

 Se även kommunens svar på sidan 44 

 
27. Fastighet Dragskär 1:62 
 

Den planerade utbyggnaden av området och att uppföra 24 permanent bostäder skulle innebära enormt 

stort ingrepp på miljön, djur och natur. 

Dragskär är redan mycket utbyggt men endast få grönområden. 

I Oskarshamns kommun finns att flertal  nya villa områden som Ekebo. Rotvik, Stångehamn m.fl 

Många av dem som bor i dessa planerade villa områden väljer att besöka Dragskär för dess unika 

miljö med natur och havsmiljön att vistas i en utbyggnad enligt förslag skulle förändra Dragskär till ett 

villaområdet  och det skulle förhindra ett rörligt friluftsliv. 
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Det borde vara i en kommuns intresse att erbjuda invånare möjlighet till en varierad miljö för 

rekreation och det borde varit anledningen till den av Oskarshamns kommuns nyligen anlagda 

cykelvägen som också använts flitigt. 

 

Dragskär har en historia som fiskeby med ett rikt djurliv med häckande havsörn ,en exploatering av 

området skulle innebära ett stort hot mot allt levande i området. 

 

Vi motsätter oss den föreslagna detaljplanen i sin helhet. 

 

Kommunens svar: Se kommunens svar på sidan 44 

  

 
28. Fastighet Dragskär 1:68 
1. Yttrande som direkt berör min fastighet Dragskär 1:68: Planens utformning medger en breddning av 

fastigheten Dragskär 1:68. Se planutdrag nedan. För att säkerställa att angiven tomtutvidgning endast 

kan fastighetsregleras i form av en breddning av Dragskär 1:68 önskar jag att en administrativ 

bestämmelse införs på planen enligt följande: a3: Mark angivet som a3 ligger till förmån för Dragskär 

1:68 och får inte fastighetsregleras till annan fastighet eller bilda egen fastighet. 

 

 
 

2. Yttrande angående planen i övrigt:  

2A. Det finns en stor oro och osäkerhet kring hur den framtida bebyggelsen kan komma att påverka 

den befintliga naturen och miljön inte minst när det gäller upplevelsen av skärgårdsnatur. Hur den 

tillkommande bebyggelsen och markanvändningen kan komma att te sig är en lika viktig fråga. För att 

kunna förstå konsekvenserna av planförslaget saknas i planhandlingarna tillräcklig information och 

analys när det gäller den tillkommande markanvändningen och bebyggelsens förväntade utformning, 

gestaltning och karaktär. Därmed saknas också styrning när det gäller dessa frågor. En 

vision/analys/beskrivning bör tas fram. En sådan kan förslagsvis göras i form av ett kvalitets-

/gestaltningsprogram som i sig hänvisas till från plankartan. 

2B. Planhandlingarna saknar tillräcklig konsekvensanalys när det gäller på vilket sätt den 

tillkommande exploateringen medför en utökad trafikbelastning och dess påverkan på miljön och 

ökade slitage på känsliga naturvärden. 

2C. I och med en ökad trafikbelastning bör man utreda och ta fram nya krav på begränsning av 

hastigheten för motorfordon från E22:an hela vägen ut till och inklusive Fittjö. 
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Kommunens svar: 

Föreslagen bestämmelse (a3) har inte lagts till i planhandlingarna efter  

samrådet efter dialog med berörda. 

Bebyggelsen ute på Dragskär är redan idag blandad vilket innebär att det  

inte blir fördelaktigt att lägga in planbestämmelser om gestaltning och  

karaktärsdrag. En vision eller en detaljerad analys med riktlinjer är inte  

juridiskt bindande varav det inte tagits fram i planarbetet. 

En trafikutredning ska tas fram och bifogas till granskningshandlingarna. 

  

 
29. Fastighet Dragskär 1:31 och 1:41 
Som ägare av fastigheterna Dragskär 1:31 och Dragskär 1:41 är vi i hög grad påverkade av att nya 

tomter styckas av i direkt anslutning till våra fastigheter. Fastigheten Dragskär 1:41 har i nuläget ingen 

anslutningsväg och den pågående processen om den nya detaljplanen har gjort det svårare att hitta en 

lösning på detta. Vi anser att lilla öppning som blir kvar mellan fastigheterna 1:41 och 1:42 i den nya 

detaljplanen knappast kan ge tillräckliga möjligheter till en ändamålsenlig väganslutning. 

Sammantaget bedömer vi därför av flera skäl att den nya detaljplanen i nuvarande utformning innebär 

konsekvenser för våra fastigheter som inte är acceptabla. 

 

Samtidigt har vi kommit långt i diskussionerna med ägarna av Dragskär 1:5 om att lösa detta genom 

en fastighetsreglering där vi mot överenskommen ersättning kan utvidga våra tomter. En del i detta är 

också en separat överenskommelse där vägfrågan kan lösas oberoende av processen med detaljplanen 

och riskerna för att denna drar ut på tiden. Vår syn är att uppgörelsen med fastighetsreglering och 

tomtutvidgning är den bästa lösningen för vår del i nuläget. Om vi kommer i mål enligt de 

intentionerna kommer vi inte att lägga några sakägarsynpunkter på detaljplanen i allmänhet. 

 
 

Kommunens svar: 

Med detaljplaneförslaget ges det möjlighet att genom fastighetsreglering  

utöka sin fastighet, köpa till kvartersmark, för att lösa infartsfrågan till  

berörda fastigheter direkt från gatan. 

  

 
30. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 
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 
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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. 

 

 

Kommunens svar: 

En kompletterande naturinventering i området har skett där bland annat  

fågellivet har inventeras ytterligare. Denna bifogas till planhandlingarna,  

  

 

31. Fastighet Dragskär 1:67 
En samhällsbyggnadsnämnd har stor makt och ett enormt ansvar vid utformande av en stad, ett 

samhälle eller ett landsbygdsområde. Med andra ord, ett felaktigt beslut kan ta förödande 

konsekvenser för natur, djur och människor. 

 

Att förvandla skärgårdsmiljön Dragskär/Fittjö till villaområden blir ett sådant beslut. Själva karaktären 

på området skulle förändras totalt- från genuin landsbygd i skärgården med en historia som fiskeläge, 

stenbrott och fritidshusområde - till villaområden med tio meter höga villor för permanent boende. 

 

I förslaget till detaljplan finns tre anhopningar av tomter. Den mellersta är tänkt att ligga i öns enda 

skogsparti (se bif. Karta nedan) och kommer att dela av detta område så att man inte längre kan ta 

skogspromenader utan att passera nära inpå tomterna. Området består till stor del av hällmark med 

gammelskog, en fantasisk oförstörd naturmiljö som i hög grad ger oss boende och besökare hög 

livskvalitet. I detta detaljplaneområde finns t.ex. en av sveriges högsta myrstackar. För kropp och själ 

värdefulla naturupplevelser är borta för alltid. 

 

Som pensionärer är vi mycket beroende av att kunna promenera i området och inte behöva ta bilen 

någon annan stans för vår dagliga motion. Det vore tokigt både ur hälso- och miljösynpunkt. Alltså är 

vi hänvisade till vår smala väg med ca fyra meters bredd, en väg som vi ofta lämnar för att promenera i 

nyss nämnda gammelskog. Vi slipper oroa oss för den allt ökande trafiken på vägen och får en 

tryggare och mer upplevelserik vandring tillsammans med hund och ofta barnbarn. 
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Vägen inom det aktuella området är mellan 3,3 och 3,8 meter bred och inte 6 meter som det anges i 

detaljplaneförslaget. Utanför vår fastighet i Draget (se bif karta nedan) är den 4 meter. 

Trafiksituationen genom Draget är redan idag farlig. På den smala vägen utanför vår grind är det 

mycket trafik, både privat- och yrkesfordon. Inga olyckor än, men väl incidenter. Här rör sig barn på 

cykel, sparkcykel och rullskridsko tillsammans med personer med barnvagn och/eller hund. Speciellt 

sommartid får vi hålla barnbarnen hårt i handen och hunden i kort koppel. Hur skulle situationen bli 

med ytterligare 24 åretrunthushåll? Idag finns 5 sådana hushåll inom samma område. Vi törs knappast 

tänka tanken. Vi har givetvis diskuterat föreliggande förslag med samtliga boende i Draget. Varje dag 

sedan detaljplanen helt överraskande låg i brevlådan har frågan varit på tapeten. Vi är samtliga oroliga 

och bestörta. 

Med dessa synpunkter motsätter vi oss å det bestämdaste förslaget om detaljplan Dragskär 

1:5. 

 
 

 

Kommunens svar: 

Se kommunens svar på sidan 44 

  

32. Dragskär 1:47 
Jag har en hel del synpunkter om ev byggnation av 24 st villor på 1:5s marker i Dragskär. 

Vi som bor längs med vägen i fiskebyn Draget får ca 200 bilturer dagligen extra mot det som varit 

förut. 

 

1:5s område är ett av de sista havsnära grönområden vid en badplats som inte är igenbyggd i 

kommunen. 

 

Kommunen ordnade en ny cykelväg mellan Saltvik och Virbo. Då ökade cykelturister och badande 

märkbart cyklande på vägen till badet. När vägen är både smal och krokig så blir det en hel del 

olycksrisker med en extra stor trafik.  

 

När kommunen säger att det inte finnes något naturvärde i området så har dom aldrig gått ur bilen och 

sett sig omkring. 
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På 1:5s område finnes det ett stort antal dovhjortar. Det finns även rådjur, vildsvin, älg och hare och 

andra smådjur. Det finnes en hel del fåglar bland annat liten hackspett, större hackspett, gröngöling, 

spillkråka, berguv och ett stort antal andra småfåglar. Det finnes fladdermöss och i närheten har 

havsörn och fiskgjuse sina bon och även uttrar. Vid en byggnation av 24 st villor så blir det inget 

strövområde kvar för övriga befolkningen i Dragskär. 

 

Under vintern och våren 2020 var det en väldigt tung och massiv trafik på den smala och krokiga 

vägen på grund av vatten- och avloppsbyggnation. Vägen höll inte på grund av den tunga trafiken. Vid 

en ev byggnation av 24 villor blir det så under ca 7 år då blir det mycket svår framkomlighet för den 

fastboende, sommarstugeägarna och turismen att köra fram på vägen ännu värre för cyklister och 

gående. 

 

Det planeras en brygga för ett 20 tal båtar på ett väldigt trångt ställe och grunt ställe precis framför 

permanentbostäder. Sen är det planerat en parkering på det enda ställe som den tunga trafik kan vända. 

 

 

Kommunens svar: 

Se kommunens svar på sidan 44 

  

 
33. Fastighet Dragskär 1:27 
Efter att  ha tagit del av förslaget  till ny detaljplan  gällande  Dragskär har jag följande synpunkter. 

 

Jag anser att 24 tomter är alldeles för mycket sett  till områdes storlek. På dragskär 

1:5 finns sedan  tidigare ca 35 fastigheter. De flesta avstyckades 1952. Vid detta tillfälle strök 

länsstyrelsen  7 tomter med hänvisning till att dessa tomter var för mycket sett  till områdets storlek. 

Nu är det tydligen ett annat  synsätt. 

 

Mycket vegetation försvann  när vatten  och avlopp drogs till Dragskär. Nu kommer mycket av det  

kvarvarande försvinna. 

 

Sedan är det trafiksituationen på vägen, speciellt genom Draget. Redan nu är trafiken omfattande med 

en kraftig ökning sommartid. Detta beroende på badet och nyttjandet av Dragskärshuset. Med 

ytterligare  24 fastigheter skulle trafiken  bli mycket besvärande. Här hänvisar jag till en inlaga från 

Virkvarn-Dragskärs samfällighetsförening där jag sitter  med i styrelsen. 

 

Dragskär ligger mitt emellan Oskarshamn och Figeholm med en känslig skärgård. Här häckar bl a 

skräntärna, havsörn, fiskgjuse, skrak, knipa, vigg och flera andra arter. Även berguven  har alltid 

funnits  här. Under de senaste tio åren har observationer av utter  blivit allt vanligare. 

 

Som före detta yrkesfiskare i  regionen  har jag sett  hur trycket  på skärgården  har ökat markant  med 

åren. Med ett  hundratal personer till som ska ha sin rekreation i denna skärgård är jag djupt oroad för 

framtida  miljö och fågelliv. Tyvärr finns det personer som inte visar hänsyn till fåglars häckning. 

 

Sedan  blir det ett tjugotal  nya båtar och ett antal vattenskotrar som ska samsas  med de 

oskarshamnare och figeholmare som redan  nyttjar skärgården. Det blir för mycket. 

 
 

Kommunens svar: 

Se kommunens svar på sidan 44 
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34. Kommunstyrelsen 
Bakgrund 

Syftet med detaljplanen är att inom ett befintligt fritidshus-och bostadsområde planlägga 

för fler bostäder. Genom detaljplaneläggning möjliggörs en utbyggnad av nya, attraktiva 

och naturnära bostadstomter. 

Området har sedan tidigare en exploateringsgrad med bostäder och fritidshus. Dragskär 

är i översiktsplanen utpekat som intresse för friluftsliv och natur, i linje med de 

riksintresse som finns. 

I kommunens VA-plan finns en ambition att bygga bort påverkande enskilda avlopp till 

förmån för allmän kommunal VA(Vatten och avlopp). Dragskär var tidigt prioriterat och 

VA är sedan några år utbyggt i området och på Dragskär. Även fiberkanalisation finns 

med ut till Dragskär. Området har en ordnad vägförbindelsemed enskilt huvudmannaskap och 

närheten till Oskarshamn gör området attraktivt och på senare år mer lämpligt för permanent boende. 

En utveckling som ofta kan ses i omvandlingsområden är den vi nu ser på Dragskär. Från ett aktivt 

fiskeläge och stenbrottsindustri till att bli föremål för fritidsbostäder och friluftsliv. När så 

förutsättningarna för permanent boende uppstår, med kommunalt VA och bra bredband, så kommer 

fokus flyttas till mer permanent boende igen. Cirkeln sluts med fler människor i skärgården och en 

levande kustbygd. Kommunstyrelsen delar därmed Samhällsbyggnadsnämndens positiva syn på 

utveckling och attraktiva boende som bereds i föreslagen plan. 

Området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv och kommunen har här ett av sina mest 

populära besöksmål. Badplatsen och omgivningarna på Dragskär är uppskattade av boende och 

besökare. Riksintresseområdena i fråga bedöms inte bli påtagligt skadade vid ett genomförande av 

planförslaget men det är viktigt att tillräcklig hänsyn tas till värdena och att nya bostäder harmoniserar 

med miljön och befintliga värden. 

Utöver frågan om att väga friluftsliv och naturintressen mot tillkommande byggnation kan även frågan 

om trafik och vägens tålighet för en större trafikmängder behöva studeras vidare. Ny kunskap som 

tillförs planarbetet kan även innebära att undersökningen om betydande miljöpåverkan kan behöva 

omvärderas. 

Strandskyddet behöver upphävas för delar av planområdet för att planen ska kunna genomföras. 

Planförfattarna har gjort bedömningen att strandskyddet kan upphävas i de delar som planen anger. 

Samtliga nya bostadstomter är placerade så att den fria passagen är garanterad och stor hänsyn har 

även tagits till skydd för växter och djur då nära två tredjedelar av planen utgörs av naturmark. 

Kommunstyrelsen har heller i detta hänseende ingen annan mening. 

 

 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att möjliggöra för fler tomter och bostäder på 

Dragskär. Området har höga allmänna värden. Kommunen har också ett särintresse i badplatsen och 

dess omgivningar. Naturvärden och det rörliga friluftslivet bör därför fortsatt beaktas i 

överväganden under det fortsatta planarbetet. 

Ökade trafikmängder kan komma att ställa krav på förbättringar och anpassningar av den 

enskilda vägen till Dragskär. En enklare trafik-och vägutredning kan behöva komplettera 

handlingarna till utställningen. 

 

Kommunens svar: Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att områdets  

naturvärden till största delar lämnas orörda samt friluftslivet fortsatt har  

kvar goda möjligheter. 

En trafikutredning ska tas fram och bifogas i granskningshandlingarna. 
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Bilaga 1 
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Kommunens svar till fastighetsägare i Dragskär: 
Då flera fastighetsägare har lämnat in liknande synpunkter har kommunen valt att 

sammanställa svaret nedan: 

 

Natur/djurliv/friluftsliv/rekreation 

Då marken tidigare är oexploaterad där de förslagna tomerna finns så kommer det bli en klar  

påverkan mot dagens situation. Men bedömningen är att djurliv och friluftsliv har stora naturytor kvar  

att röra sig på. 

 

Samhällsbyggnadskontoret har varit ute och inventerat området via fot vid sex tillfällen  

under 2019-2020.  

 

Planområdet innefattar skogsmark vilket kan används som rekreationsområde. Detaljplanen ser till att  

stora skogsområden bevaras. Inom planområdet förekommer inga skyddade eller utpekade objekt med  

avseende på sociala värden.  De naturområden som tas i anspråk som tomtmark uppvisar i huvudsak  

inte några höga värden. Den mark som tas i  anspråk anses inte vara en stor förlust för allmänheten då  

det även fortsättningsvis finns stora opåverkade rekreationsområden.  

För boende i närområdet kan det upplevas som stor förändring då området idag är skogsmark och kan  

användas för promenader och deras bedömning är att det efter exploatering inte längre är möjligt att  

nyttja området som tidigare. Det finns gott om naturmark kvar för rekreation i närområdet.  

 

Sett till ytan för riksintresset friluftsliv och naturvård påverkar föreslagen exploatering endast knappt  

0.01 % av riksintresset.  Riksintressets yta sträcker sig från norra Västervik till söder om Saltvik. 

 

Naturinventering är utförd enligt svensk standard av konsult, Sundh Miljö, inom rätt 

månadsintervall (mellan april och oktober), och har även inkluderat djurlivet. Denna visar att inga  

fridlysta arter eller rödlistade naturvärden påverkas i planområdet av föreslagen exploatering.  

Bedömningen är att djurlivet och rekreationen fortsatt har stora naturytor kvar att röra sig  

På. Kvartersmark för nya  bostäder har förlagts utifrån att minimera intrång i värdefulla naturmiljöer  

samt undvika konsekvenser för skyddade arter. De ytor som planläggs som kvartersmark för nya  

bostäder har enligt genomförd NVI endast visst naturvärde (klass 4) eller påtagliga naturvärden (klass  

3), vilket är de två lägsta naturvärdesklasserna. En naturklassning på 3 samt 4 utesluter därför inte  

byggnation. Kommunen har även efter samrådet beställt en kompletterande naturinventering,  

denna bifogas till granskningshandlingarna. Sammanfattning av naturinventering:  

Genom exploateringen kommer vissa fågelarter få minskat livsutrymme på Dragskär. Arterna bedöms  

ändå kunna finnas kvar i området även efter en exploatering. Detsamma gäller för inventerande  

fjärilar, baggar, sländor, ekoxar, fladdermöss och skyddsvärda träd.  

Kommunen har gjort bedömningen att föreslagen exploatering går att anpassa till miljön ute i  

Dragskär. 

 

Båtplats/strandskydd/badplats 

För bryggområdet upphävs strandskyddet. Byggområdet har minskats  och flyttats något norr ut för att 

påverkan på befintlig miljö ska bli mindre och för att  minska vikens inloppspåverkan, från ca 20 

platser till ca 14 platser. Ett räcke kan med fördel placeras på berget för att underlätta framkomligheten 

regniga dagar. 

 

Flera möjliga bryggplatser har inventerats med hjälp av båt- samt landinventering för att kunna 

erbjuda båtplatser på fastighet Dragskär 1:5. Den valda platsen har föreslagits på grund av dess 

vattendjup, minsta möjliga påverkan på omgivande bostäder och att platsen är förhållandevis lätt att nå 

via stig från gatan. 
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Kommunen bedömer att en båtbrygga inte påverkar det ekonomiska värdet negativt för 

omkringliggande fastigheter. 

 

Båtplatserna är tänkta att serva de nya bostäderna och en större anslutningsväg kommer  

därför inte behövas. Boende i området har möjlighet att gå till sin båt. Då marken för stigen till 

båtplatserna blir planlagd som natur innebär det förhinder för att anordna någon större anslutningsväg 

varför naturvärdena inte kommer påverkas av denna gångstig. Båtplatsen har flyttats något norrut för 

att minska vikens påverkan. Strandskyddsdispensen prövas av länsstyrelsen i detaljplaneringen. 

Iläggningen av sin båt får dock ske på annan plats. Denna plats får varje enskild båtägare ta kontakt 

med berörd fastighetsägare om.  

 
Strandlinjen är inlagd från vår grundkarta och har setts över efter samrådet, inga förändringar har dock 

upptäckts. 

 

Badplatsen kommer inte att påverkas av detaljplaneförslaget. Badplatsens parkering har byggts ut och  

förbättrats under senare år och en trafikutredning ska tas fram och bifogas till planhandlingarna i  

granskningsskedet. (Badplatsens parkering har byggts ut och förbättrats sedan bilderna i bilagan  

är tagna.) Alla nya bostäder på ön  måste ordna parkering på sina fastigheter  

så dessa bilar kommer inte påverka badets parkeringsmöjligheter. 

 

Trafik/väg/parkering 

Med ett 6 meter brett vägområde menar kommunen det markområde som reserveras för vägändamål i  

detaljplanen. I granskningsförslaget har ytan ökats till 8 meter. Den grå ytan, markerad som GATA i  

plankartan, är nu 8 meter bred. En trafikutredning ska tas fram och 

bifogas i granskningshandlingarna. Denna ska undersöka framförda synpunkter.  

Lösning för fastighet Dragskär 1:2 har utretts i beställd trafikutredning som bifogas till  

planhandlingarna. Trafikutredningen visar att exploateringen och planerad ny detaljplan vid 

Dragskär kommer att leda till en ökad mängd trafik. En god trafiksäkerhet och framkomlighet 

kan dock säkerställas trots denna trafikökning om följande åtgärder implementeras längs 

vägen: 

• Skyltning med varning för vilt och oskyddade trafikanter samt väjningsreglering vid Dragskär 1:2. 

• Breddning av väg längs detaljplanens område 

• Mötesplatser vid bron och Dragskär 1:2 

• En hastighetsöversyn med en maxhastighet på 40 km/h. 

Trafikmängden bedöms därför inte vara ett hinder för planerad exploatering. 

 

De som ingår i vägsamfälligheten kommer inte påverkas av extra kostnader i och med att fler bostäder  

etableras ute på ön. Dessa extra kostnader som ev tillkommer tillfaller exploatören och ev kommande  

fastighetsägare. 

 

Efter samrådet har parkeringen till bryggan tagits bort. 

 

Planhandlingar 

Att människor ev inte följer trafikregler eller att väderförhållanden påverkar markens halkrisk är inte 

något som denna detaljplan kan påverka därav att dessa frågor inte berörs i planhandlingarna. 

Då ledningsrätten för VA-ledningarna (vid fastighet Dragskär 1:40) ligger utanför planområdet har  

dessa inte tagit med, då föreslagen planering inte påverkas av ledningsrätten.  

Planarbetet hade inte påbörjat vid den tid då VA-ledningarna byggdes ut varav att naturinventeringen  

är gjord i samband med detaljplanearbetet.  

 

I undersökning om betydande miljöpåverkan gör kommunen bedömningen utifrån skyddade  
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naturvärden och kommunen ser planområdet från ett större sammanhang. Inga utpekade skyddade  

naturobjekt påverkas av detaljplaneförslaget och sett till den yta som exploatering tar i anspråk  

respektive natur i närområdet så bedöms det som godtagbar påverkan.  

Undersökningen har reviderats efter samrådet där det tydligare framgår vad kommunen menar.    

I detaljplaneförslaget föreslås strandskyddet upphävas för den planerade bryggan samt för delar av den  

befintliga vägen. Ny kvartersmark ligger utanför strandskyddat område.  

 

Hur många tomter som kommer att avstyckas är upp till markägarna därav att det inte framgår i  

planens syfte. Det framgår i planhandlingarna att ca 20 stycken nya villatomter kan avstyckas om man  

följer kommunens illustrationslinjer (i föreslagen illustration är tomtstorleken mellan 1200-1800 kvm  

). Dock är minsta tomtstorlek reglerad till minst 1200 kvm vilket kan innebära att ca 22 tomter kan  

avstyckas. I samrådsförslaget fanns det möjlighet att avstycka ca 24 stycken tomter efter kommunens  

illustrationslinjer vilket innebär att antalet tomter minskat i granskningsförslaget. 

 

Kommunen har tagit fram en undersökning om betydande miljöpåverkan och gjort bedömningen att en  

miljökonsekvensbedömning inte behöver tas fram. Denna har även samråds med länsstyrelsen. 

 

I gällande detaljplan regleras vissa hus till en maximal byggnadshöjd på 7 meter. Detta exkluderar  

takutformningen, vilket gör det möjligt för fastigheter ute i Dragskär redan idag att bygga ca 10 meter  

och då ligger dessa även vid strandlinjen. Ny föreslagen bebyggelse skymmer ingen havskontakt och  

ligger till stora delar av omkringliggande växtlighet vilket gör att det natursköna fortsatt kan upplevas  

på många ställen på ön. Kommunen har sett att efterfrågan på nya tomter kräver en större byggnadsyta  

än 20 % av sin fastighet och har därför valt att öka till en byggnadsyta på 25 % av sin fasighet, dock  

max 280 kvm/fastighet. (I kommunens andra pågående planer detaljplaner har kommunen valt att  

tillåta en byggnadsyta på 30% av fastigheten.) Efter samrådet har planbestämmelserna ändrats och  

max 350 kvm/fastighet har ersatts med 280 kvm, samt så har nockhöjden sänkts från 10 meter till 8.5  

meter. 

 

En bullerberäkning har gjorts och visar inga tendenser till förhöjda bullervärden i planområdet. Under  

utbyggnadsåren kan det komma att bli vissa störningar i området men detta är under en övergående  

tid. 

 

För befintliga fastigheter i planområdet ska dessa rena sitt dagvatten innan det når recipient då de  

ligger i direkt anslutning till recipienten. Som fastighetsägare har man ansvar för sitt eget dagvatten.  

Detta kan lösas tex med stenkistor, gröna tak, fördröjningsrabatter, eller andra anläggningar. För den  

nya kvartersmarken finns det fler möjligheter till fördröjning och rening innan recipient då de ligger en  

bit från Östersjön. Recipienten får inte, och bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. 

Planbestämmelsen om att max 65% av fastigheten får hårdgöras har lagt till i granskningsförslaget,  

Vilket innebär att minst 35% av fastighetsarean ska möjliggöra för omhändertagande/infiltration av  

dagvatten. 

 

Barnchecklista: Ungdomsrådet är inte aktivt, men bildningsförvaltningen ungdomssamordnare  

(Martina Berggren) har fått tagit del av planhandlingarna. 

Planhandlingarna är offentliga handlingar där alla får ta del av föreslagen detaljplan, även barn och  

ungdomar. Barnchecklistans syfte är även att se till de regler som barnkonventionen tagit fram följs,  

vilket har undersökts i förarbetet till detaljplanen.  

 

Kultur: 

De kulturhistoriska lämningarna ligger kvar orörda och planläggs som natur  varför en kulturhistorisk 

utredning inte bedöms behöver utföras. 
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Befintlig infrastruktur: 

Det finns en ökad efterfrågan att bo naturnära och då kommunala vatten- och avloppsledningar har 

dragits ut, samt förbättrade förbindelser med gång- och cykelvägar, gör att det anses möjligt att 

exploatera ute på Dragskär.  

 

Frågor som rör VA-projektet ber vi er kontakta tekniska kontoret. 

VA-projektet är ett eget projekt som genomförts innan planarbetet startats upp och berör inte detta  

planärende.  

Natur och växtliv kommer till viss del, efter en tid, att leta sig tillbaka där VA- ledningarna är  

placerade.  

Kommentar från Sundh Miljö: 

”Markstörning kan vara både positiv och negativ för biologisk mångfald beroende på 

utgångsläget på den aktuella platsen. Återgång till utgångsläget kommer ta många år 

i anspråk.”  
 

Ledningar som ligger inom strandskyddat område har fått dispens.  

 

Vatten- och avloppsledningarna är dimensionerade att klara ev utbyggnad av Dragskär. 

 

Samhällsperspektiv: 

 

Kommunen vill kunna erbjuda olika typer av boendemiljöer att bo på landet, nära havet med behörigt  

avstånd till service så är Dragskär ett väldigt naturvackert område med utbyggd infrastruktur varför  

kommunen valt att arbeta fram denna detaljplan. För de som önskar att bo centralt så vill kommunen   

även för dessa kunna erbjuda en variation av boendemiljöer. Kommunen har gjort bedömningen att det  

finns gott om rekreationsytor kvar ute på Dragskär trots föreslagen exploatering.  

 

Sett ur ett samhällsplaneringsperspektiv kan kommunen erbjuda naturnära tomter där inga höga  

naturvärden tas i anspråk, en resurseffektiv planering där man kan nyttja  

befintlig infrastruktur.  

 

Kommunen har valt att fördela tomterna tämligen spridda (3 områden) över ön dels för att  

resurseffektivt kunna utnyttja infrastruktur samt för att minska känslan av ”villakvarter”. Kommunen  

står kvar vid sin bedömning att rekreation ute på ön kan fortgå då det kommer finnas stora ytor kvar av  

orörd natur och nya tomter placeras 100 meter från strandlinjen.  

 

Planarbetet för fler bostäder ute på fastighet Dragskär 1:5 har initieras av fastighetsägarna för  

Dragskär 1:5. Markägarna för Dragskär 1:5 har ett intresse av att kunna erbjuda attraktiva tomter på  

sin mark vilket gör att denna detaljplan arbetas fram. 

Den detaljplan som beskrivs i några av yttrandena ägs inte av samma fastighetsägare som Dragskär  

1:5 varav den inte ses över i detta planarbete. Den andra detaljplan som beskrivs i yttrandena  

har bland annat en liten byggrätt vilket kan begränsa efterfrågan.  

 

Väljer människor att bosätta sig ute på landet förstår de konsekvenserna med att bo en bit från service,  

så som skola. Man förstår konsekvenserna i att tex behöva åka skolskjuts till skolan och att det kan  

finnas brister i tex kollektivtrafiken.  

 

 

 

 

 


