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BEHOVSBEDÖMNING 
 
 
 
Vad är en behovsbedömning? 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ ska kommunen genomföra en 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en behovsbedömning som är ett stöd för 
kommunens ställningstagande i beslutet om planens genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan eller inte. Om behovsbedömningen visar på att genomförandet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med 
detaljplanearbetet. I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den betydande 
miljöpåverkan. 

 
 
 
Beskrivning av aktuellt planförslag 

 
Befintliga förhållanden 
Området utgörs av skogsmark med produktionsskog (barrblandskog, talldominerad av ristyp). Det 
förekommer våtmarker, myrar och åkermark. Diken går genom både skog och åkermark. Applerumeån 
slingrar sig genom området. En kraftledningsgata skär genom planområdet i den östra delen av 
området. 

 
Planens syfte 
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en ny kombiterminal, ny industrimark samt att lösa 
trafikfrågor. 

 
En kombiterminal är en anläggning där gods flyttas mellan väg- och järnvägstransporter. 
Kombiterminalen består av två enheter, en terminaldel där godshanteringen och lossning och lastning 
av tåg och lastbilar sker samt en överlämningsbangård där tåg till och från terminalen hanteras och 
rangeras. 

 
I Oskarshamn finns ett antal stora företag och verksamheter som tar emot och producerar stora och 
ökande mängder gods. Transporterna sker idag mestadels med lastbil. 

 
Att etablera en kombiterminal vid södra infarten syftar till att samla och skapa effektivare godsflöden, 
avlasta mer centrala delar av staden från tung trafik samt möjliggöra miljövänligare transporter. 

 
 
 
Medverkande tjänstemän 
Ida Cronquist, planarkitekt 
Regina Laine, planchef 
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Illustration över planförslaget. 
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Behovsbedömning 

 
Ja 

 
Lite 

 
Nej 

 
Kommentar 

 
Måluppfyllelse: Strider planen mot: 

– Gällande översiktsplan   X I fördjupningen av översiktsplan över 
Oskarshamns stad är området kring södra 
infarten utpekat som utvecklingsområde för 
verksamheter och ny infrastruktur, även en 
möjlig kombiterminal. Markreservat för 
kustjärnvägen går genom området. 

– Miljömål (nationella och lokala) X   Detaljplanen kan bidra med ökade utsläpp 
och föroreningar men den samlokalisering 
som kommer att ske för industrier och 
kombiterminal innebär minskade 
transportsträckor. Området kan anslutas till 
fjärrvärmenätet. Detta bidrar till att uppfylla 
det regionala målet för en fossilbränslefri 
region samt det nationella målet för 
begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 
En dagvattenutredning behöver upprättas för 
att bidra till mindre försurning och 
övergödning, en giftfri miljö, 
levande sjöar och vattendrag, hav i balans 
och grundvatten av god kvalitet. Området 
kommer att anslutas till kommunens 
vatten- och avloppssystem vilket bidrar till 
mindre övergödning och grundvatten av god 
kvalitet. Våtmarker kommer att påverkas 
även om hänsyn har tagits till områden 
särskilt i anslutning till Applerumeån. Nya 
miljöer för dagvattenhantering kommer att 
anläggas. Att verksamhetsområdet inte 
ligger nära stadens centrum bidrar till en god 
bebyggd miljö. Föroreningar kan finnas 
längs järnvägen. Avfallsplan finns. 
Viss mark med höga naturvärden har 
undantagits från exploatering vilket bidrar 
till ett rikt växt- och djurliv. Ansökan om 
dispens från artskyddsförordningen behöver 
göras. Åkermark och skogsmark inom 
planområdet påverkas till förmån för ett 
överskuggande samhällsintresse. 
Skyddsavstånd till elledningar finns och den 
elektromagnetiska strålningen bedöms inte 
för hög vilket bidrar till en strålsäker miljö. 

– Riksintressen? (se även Naturvård, 
Kulturmiljö och Friluftsliv) 

  X Riksintressen för järnväg och väg bedöms 
inte påverkas negativt av kombiterinalen. 

     
 
Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)? 
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– In- och utblickar?  X  Utblicken från tåget på rälsen norr om 

området påverkas. 
– Historiska samband?   X Marken har ägts av kyrkan. 

 
Påverkas naturmiljö/naturvård (inklusive biologisk mångfald)? 

– Riksintresse för naturvård?   X  
– Natura 2000-område?   X  

OBS! Om Natura 2000-område påverkas, 
eller risk finns för påtagligskada eller 
påverkan på skyddad 
natur t ex riksintresse för naturvård eller 
strandskydd, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

 
– Naturreservat/Naturskydd?  X  Naturvårdsplan Applerumeån 
– Strandskydd? X   Strandskyddsdispens för områden vid 

Applerumeån behövs. Övriga åkerdiken kan 
behöva utredas för strandskydd. 

– Rödlistade arter? X   Duvhök och Gulsparv 
– Annan värdefull natur? X   Fridlysta arterna Mattlummer och ev. 

Åkergroda, våtmarksinventering, 
Biotopskydd åkerdiken. Applerumeån har 
måttlig ekologisk status. Svämplanen består 
till stor del av skogsmark och diken, men 
landekosystem skulle ev. kunna påverkas. 
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 Ja Lite Nej Kommentar 
 
Påverkas rekreation och friluftsliv? 

– Riksintresse för friluftsliv?   X  
– Befolkning?   X  

– Grönstruktur?  X  Ett område utanför staden som inte tidigare 
varit ianspråktaget tas i anspråk. 

 
Påverkas kulturmiljö/kulturarv? 

– Riksintresse för kulturmiljö?   X  
– Kulturreservat?   X  
– Fornminne?   X  
– Byggnadsminne?   X  
– Kulturminnesvård?   X  
– Annan värdefull kulturmiljö?  X  Stengärdsgårdar längs järnvägen, troligen 

där tidigare landsväg gått 
OBS! Om planområdet tas i anspråk för 
verksamhet som ska tillståndsbedömas 
enligt miljöbalken, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan! 

 
 
Påverkas omgivande miljö? 

– Mark X   Marken kommer att exploateras, en del 
hänsyn tas till områden med naturvärden 
längs Applerumeån. Massorna tas tillvara 
inom området. 

– Luft  X  Lokalt sätt kan luftkvaliteten påverkas 
negativt men i ett större perspektiv har 
kombiterminalen en positiv effekt 

– Klimat  X  Detaljplanen kan ge ökade utsläpp och 
föroreningar men den samlokalisering 
som kommer att ske för industrier och 
kombiterminal innebär minskade 
transportsträckor med mindre utsläpp. 
Vilken effekt ökade regnmängder och 
flöden kan få behöver utredas 
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 Ja Lite Nej Kommentar 
– Vatten X   Dagvattenhantering och hur Applerumeån 

påverkas samt åtgärder utreds. 
Dagvattenhantering kan ske genom 
svackdiken, fördröjningsmagasin, tillfällig 
uppdämning av dagvatten på vägytor och ett 
eget magasin med avstängningsanordning 
för en yta föreslagen för farligt gods. 
Föroreningarna kan avskiljas genom 
sedimentering, fastläggning och biologiskt 
upptag. 

 
Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser? 

– Mark, vatten, materiella resurser 
med mera? 

 X  Kombiterminalen ligger i utkanten av staden 
i nära anslutning till befintlig infrastruktur. 
Materiella resurser som massor kommer att 
tas tillvara inom planområdet. 

– Transporter, kommunikationer, 
energi med mera? 

  X Bidrar till en positiv inverkan 

 
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen eller ger planen 
upphov till störningar? 

– Buller/vibrationer?  X  Föreslagen plats för kombiterminal ligger 
utanför staden och marken mellan 
kombiterminal och närmsta bostad planläggs 
som natur. 

– Föroreningar (mark, luft, vatten)?  X  På Raggmossan 1 kan förorenad mark 
finnas, en ny väg utgör mindre känslig 
markanvändning. 

– Överskrids miljökvalitetsnormer?  X  En dagvattenutredning görs för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormer för 
vatten inte överskrids. OBS! Om risker finns för hälsa och 

säkerhet, eller om miljökvalitetsnormer 
överskrids, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 

 
 
Finns det risker för: 

– Översvämning? X   Platsen för kombiterminalen tar mark i 
anspråk som enligt Viss utgör svämplan för 
Applerumeån. Utredning av riskerna och 
möjliga åtgärder tas fram. 

– Erosion?  X  Erosionsrisker kan finnas vid vattendrag i 
områden med sand/silt. Vid Appplerumeån 
utgörs marken av lera, lergyttja, berg, torv, 
svämsediment eller morän. Huvuddelen av 
området vid ån planläggs som natur. 

OBS! Om risker finns för översvämning 
och erosion uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan! 
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Slutsats om fortsatt utredningsbehov 

Kommer planen att leda till 
betydande miljöpåverkan? 

Samlad bedömning: 

Detaljplanen bedöms kunna antas leda till en betydande 
påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser. 

 
Detaljplanen möjliggör en utveckling av Oskarshamn stad i 
enlighet med kommunens gällande fördjupning av översiktsplan 
för Oskarshamns stad. Planområdet ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer. Mark 
tas i anspråk för kombiterminal och industriändamål. I 
planområdet ingår även en del av Applerumeån som naturmark. 
En miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 

 
Om en miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas ska den främst behandla: 

 
• Översvämningsrisker 
• Naturvärden 
• Klimat 
• Dagvatten 
• Hälsa och säkerhet 

 


