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UPPDRAGSNAMN UPPDRAGSNUMMER FÖRFATTARE DATUM  

TILLSTÅNDSANSÖKAN VATTENVERKSAMHET 

KVASTMOSSEN 

10241517 Antonia Jonsson 2019-05-08  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UNDERSÖKNINGS- OCH 

AVGRÄNSNINGSSAMRÅD: Tillståndsansökan 

vattenverksamhet i Kvastmossen 
 

Inför upprättande av den miljökonsekvensbeskrivning som ska ingå i ansökan om tillstånd för 

vattenverksamhet i Kvastmossen, Oskarshamns kommun, Kalmar län, har samråd genomförts enligt 

bestämmelserna i 6 kap miljöbalken.   

Samrådet och samrådsunderlaget omfattade såväl undersökningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 24 

§) och avgränsningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 30 §) för det fall att länsstyrelsen i motsats till 

sökanden skulle komma fram till att åtgärden trots allt utgör betydande miljöpåverkan.  

I denna samrådsredogörelse redovisas hur samrådet har gått till, vilka som bjudits in till samrådet och 

vad som framkommit under samrådet. 

Samråd 

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen i Kalmar län samt Oskarshamns 

kommun den 28 februari 2019. Inför samrådsmötet hade ett samrådsunderlag skickats ut, se Bilaga 1. 

Protokollet från samrådet bifogas, se Bilaga 2. 

Fortsatt samråd 

Samrådet har härefter fortsatt med direkt berörda, organisationer, myndigheter och allmänheten. Som 

underlag för detta samråd har ett något reviderat samrådsunderlag använts. 

Samrådet har skett dels skriftligt och dels genom ett öppet samrådsmöte för allmänheten.  

Skriftligt samråd 

Samrådsunderlaget skickades skriftligt via e-post till följande myndigheter, företag och organisationer: 

• HaV: meddelat att man avstår från att yttra sig, se Bilaga 3. 

• Vattenrådet Virån och Oskarshamnsbygden: ej hörts av. 

• Oskarshamnsbygdens fågelklubb: ej hörts av. 

• Naturvårdsverket: meddelat att man avstår från att yttra sig, se Bilaga 4. 

• MSB: meddelat att man avstår från att yttra sig, se Bilaga 5. 

• Räddningstjänsten Oskarshamn: lämnat yttrande men har ej något att erinra, se Bilaga 6. 

• Östra Smålands Ornitologiska Förening: ej hörts av. 

• Döderhults Naturskyddsförening: ej hörts av. 

• Scania Logistics: ej hörts av. 

• Skrotfrag: ej hörts av. 

• Ragn-Sells Oskarshamn: ej hörts av. 

• Skydda Skogen: lämnat yttrande, se Bilaga 7. 

 

Utskickets följebrev och sändlista återfinns i Bilaga 8 för myndigheter, företag och föreningar. 
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Öppet samrådsmöte 

Ett öppet samrådsmöte med allmänheten genomfördes den 4 april i Oskarshamns kommunhus. 

Protokollet från samrådsmötet bifogas, se Bilaga 9. 

Inbjudan till samrådsmötet gjordes via annons i ortspressen (Östra Småland och Oskarshamns tidning 

den 16 mars 2019). Annonsens utformning framgår av Figur 1 nedan.  

 

Figur 1 Annonsens utformning samt förstoring på innehåll. 

Inkomna synpunkter  

Synpunkter har inkommit från föreningen Skydda Skogen. Nedan redogörs för de inkomna 

synpunkterna samt bemötande av dem. 

• Skydda skogen anser att den verksamhet samrådsunderlaget omfattar ska anses medföra 

betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.   

- Sökanden bedömer inte att åtgärderna medför betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalken, se motivering till detta i kap 5 i samrådsunderlaget.  

   

• Skydda Skogen tolkar beskrivningen av åtgärder som att ansökan omfattar åtgärder som både 

rör anläggandet av verksamhetsområden och dess permanenta drift. 

- Ansökan och dess bilagor omfattar endast åtgärder i Applerumeåns svämplan, dvs 

utfyllnad och schaktning för att senare möjliggöra anläggande av industri- och 

logistikområde. Ansökan omfattar inte den framtida verksamheten på industri- och 

logistikområdet. 
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• Skydda skogen önskar att bedömning av risk för spridning av humusämnen och 

mineralpartiklar till Applerumeån och konsekvenser av detta för fiskbestånd i Applerumeån tas 

med i MKB:n. Detta gäller i synnerhet lekbottnarna för mört och id vid Applerum.  

- Skyddsåtgärder för att förhindra grumling i Applerumeån kommer att beskrivas i 

MKB:n. 

 

• Skydda Skogen önskar att det i MKB:n beskrivs hur utsläpp från anläggningsfordon och 

sprängmedel ska förhindras och hanteras. 

- Skyddsåtgärder för att minimera utsläpp och konsekvenser av olyckor kommer att tas 

med i MKB:n. 

 

• Skydda Skogen anser det oklart vilka delar av det planerade verksamhetsområdet 

Oskarshamns kommun egentligen anser bör ingå i en ansökan om vattenverksamhet. Skydda 

Skogen anser att detta är viktigt att klargöra, inte minst med anledning av rapporterad 

förekomst av duvhök inom det planerade verksamhetsområdet.  

- Ansökan omfattar åtgärder i svämplan till Applerumeån men även omgivande natur 

beskrivs samt påverkan på denna. 

       

• Skydda Skogen önskar fördjupad analys av hur det område i och utmed Applerumeån strax 

norr och söder om järnvägen Oskarshamn - Nässjö berörs av sökt verksamhet.  

- En naturinventering har genomförts i berört område för åtgärderna och det bedöms 

inte vara motiverat att undersöka ytterligare områden som inte berörs av de planerade 

åtgärderna.  

 

• Skydda Skogen anför att hasselsnok har påträffats i anslutning till området för 

naturvårdsplanen och anser att inventeringar av denna art, som är fridlyst och skyddas av 

EU:s Art- och habitatdirektiv, bör genomföras även söder om järnvägen. 

- Hasselsnokens biotoper karaktäriseras av tät markvegetation och arten anträffas ofta 

på blockrik eller sandig mark i solexponerat läge. Exempel på biotoper är 

lövskogsbryn, ljung- och hagmarker och öppna klippbranter. Hasselsnok kan därför 

inte förväntas på de våtmarksområden/översvämningsytor som fylls ut i sökt 

verksamhet. Det kommer att tas upp i MKB:n. 

 

• Skydda Skogens uppfattning är att Smältevik bör betraktas som en del av Applerumeån. 

- Enligt VISS är Smältevik inte en del av vattenförekomsten Applerumeån, utan istället 

tillhör vattenförekomsten Påskallavikområdet. Påverkan på Smältevik och 

Påskallavikområdet kommer att ingå i MKB:n. 

 

• Skydda Skogen anför att fram till sommaren 1996 förekom flodkräfta i Applerumeån 

nedströms järnvägen Oskarshamn – Nässjö. Därefter finns inga uppgifter om att arten 

observerats i ån. Skydda Skogen anser det angeläget att en inventering genomförs för att 

bedöma om arten finns kvar i Applerumeåns vattensystem och att resultaten infogas och 

beaktas en del i en MKB.  

- En biotopkartering av Applerumeån har genomförts under 2017 och då påträffades 

inga flodkräftor eller information från närboende om att de finns i ån. Planerade 

åtgärder samt planerade skyddsåtgärder medför att påverkan på Applerumeån 

bedöms som liten och att det inte är motiverat att inventera möjligheten till förekomst 

av flodkräftor.            
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I arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen kommer de frågor som ställts och de synpunkter som 

framkommit under samrådet i möjligaste mån beaktats.  

 

Kalmar 2019-05-08 

Antonia Jonsson 

WSP Sverige AB 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Samrådsunderlag.  

Bilaga 2 Protokoll från samråd med myndigheter. 

Bilaga 3          Meddelande från HaV som avstår yttrande. 

Bilaga 4          Meddelande från Naturvårdsverket som avstår yttrande. 

Bilaga 5          Meddelande från MSB som avstår yttrande. 

Bilaga 6          Yttrande från Räddningstjänsten Oskarshamn. 

Bilaga 7          Yttrande från Skydda Skogen. 

Bilaga 8          Följebrev och sändlista myndigheter, föreningar och företag. 

Bilaga 9          Protokoll från samråd med allmänheten. 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Oskarshamns kommun planerar att anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal, Kvastmossen, 

strax väster om södra infarten till Oskarshamn. Projektet innebär anläggande av ca 130 ha ytor för 

verksamheter, väg och järnväg på område som idag utgörs av naturmark. Av dessa ligger ca 15 ha 

inom område som översvämmas vid 100-årsflöden i Applerumeån, vilken rinner igenom området. 

Projektet innebär dels schaktning och utfyllnad för att kunna anlägga ytorna i översvämningsområdet 

och dels att två nya broar (en järnvägsbro och en vägbro) behöver anläggas över ån. 

Eventuellt kan det även bli aktuellt med en temporär lokal grundvattensänkning i samband med 

schaktarbeten för utfyllnaden. 

Åtgärderna utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken.  

Oskarshamns kommun har bedömt att verksamheten inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Detta motiveras under kapitel 5. 

Detta samrådsunderlag utgör utgångspunkt för de samråd som ska hållas i tillståndsprocessen och 

omfattar såväl undersökningssamråd (enligt miljöbalken 6 kap. 24 §) och avgränsningssamråd (enligt 

miljöbalken 6 kap. 30 §) för det fall att länsstyrelsen i motsats till sökanden skulle komma fram till att 

det trots allt är betydande miljöpåverkan.  

Oskarshamn kommun önskar nu era synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning 

och de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.  

 

  



 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Verksamhetsutövare:  Oskarshamns kommun 

Organisationsnummer:  212000–0761 

Adress:    Box 706 

Kontaktperson:   Lars Ljung 

Kontaktuppgifter:  lars.ljung@oskarshamn.se, tel 0491-76 40 41 

Anläggningsnamn:  Kvastmossens industriområde 

Fastighetsbeteckning:  Djurhult 1:5 

Län:    Kalmar 

Kommun:   Oskarshamn 

2.1 GÄLLANDE TILLSTÅND OCH AVGRÄNSNING AV PRÖVNINGEN 

Det finns inget gällande tillstånd för verksamheten. 

3 SÖKT VERKSAMHET 

Sökt verksamhet omfattar utfyllnad i vattenområde (översvämningsområde för Applerumeån) för att 

kunna anlägga ca 130 ha ytor för verksamheter, väg och järnväg på område som idag utgörs av 

naturmark. Översvämningsområdet som tas i anspråk är ca 15 ha. Anläggandet av industriområdet 

innebär sprängning och bortschaktning av torv och annat jordmaterial på platsen.  

Två broar (en järnvägsbro och en vägbro) kommer även att anläggas över Applerumeån. De kommer 

att vara ungefär lika stora som den befintliga järnvägsbron som har ett brospann på ca 8 m.    

Sökt verksamhet omfattar också eventuell temporär grundvattensänkning som kan behövas i 

samband med anläggningsarbetena.  

Dagvattnet från området kommer att tas omhand i dagvattensystem som leds till dagvattendammar för 

fördröjningsdamma innan avledning till Applerumeån. Från ett mindre område i öster avleds 

dagvattnet till Klämnabäcken.  

4 LOKALISERING 

4.1 PLATS 

Kvastmossens industriområde planeras sydväst om Oskarshamns tätort i Oskarshamns kommun, se 

Figur 1. Industriområdet planeras strax väster om väg E22 och i direkt anslutning till järnvägen.  

Området närmast Applerumeån (inom 100 m) omfattas av strandskydd. 
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Figur 1 Kvastmossens industriområde markerat.  

Schaktning och utfyllnad kommer att ske inom de markerade områdena i Figur 1.  

 

Figur 2 Plan över det planerade ytorna som ska anläggas för det nya industriområdet Kvastmossen (blått är nya industriytor, 
grått är vägar och järnvägar, grönt är naturområden). Planerade broar markerade. 

Kvastmossens industriområde 

Applerumeån 

v 

Bro 

Bro 



4.2 SVÄMPLAN 

Det har gjorts hydrauliska modelleringar av översvämningsytor (svämplan) vid 50- och 100-årsflöden i 

Applerumeån. Modelleringar har gjorts både för dagens situation och för situationen när 

industriområdet är fullt utbyggt. Utformningen på utfyllnadsområdena har anpassats för att ligga så lite 

som möjligt inom dagens svämplansområden. En mindre del av utfyllnaderna ligger dock inom dagens 

svämplan, vilket medför att svämplanens utbredning blir något annorlunda när utfyllnadsområdena är 

utbyggda, se karta i Figur 3. 

Beräkningarna visar att det inte uppstår några dämnings- eller översvämningseffekter utanför 

planområdet. 

Det har i beräkningarna inte tagits hänsyn till att utfyllnaderna huvudsakligen är uppbyggda av 

genomsläppligt material (sprängsten), vilket innebär att skillnaderna i verkligheten är ännu mindre än 

vad som visas i kartan.  

 

Figur 3 Skillnaderna i översvämningsområden vid utbyggt industriområde jämfört med idag. Röda ytor representerar förlust av 
svämplan och blå ytor representerar högre vattennivåer. Gråa ytor innebär inga skillnader i vattennivå. 

 

  



 

4.3 OMGIVNING 

Något riksintresseområde för naturvård, Natura 2000-område eller naturreservat berörs inte. Inga 

områden från ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, Jordbruksverket, 2016) berörs. 

Inte heller några nyckelbiotoper finns registrerade i området (Skogsstyrelsen, 2016).  

Ett område som är utpekat i Oskarshamns naturvårdsprogram samt ingår i länsstyrelsens 

naturvårdsplan från 1997 berörs dock i utfyllnadsområdets norra delar vid Applerumeån. Den del av 

området som berörs omfattas av den fältinventering som WSP genomfört för projektet, se vidare under 

avsnitt 4.6 Naturvärden. 

4.4 GEOLOGI OCH GRUNDVATTEN 

Marken för planerat industriområde utgörs till stor del av lägre liggande områden där ytjordarten är 

kärrtorv eller annan organisk jord. För dessa områden kommer det att krävas urgrävning av de 

organiska jordlagren för att inte sättningsskador ska uppstå när området börjar fyllas upp och 

bebyggas.   

Enligt SGU:s jordartskarta för området utgörs markförhållandena huvudsakligen av berg i dagen med 

sandig morän och organiska jordar däremellan.  

4.4.1 Behov av grundvattensänkning 

De organiska jordlagren i torvområdena är relativt täta och deras vattenhållande förmåga är god. Att 

grundvattensänka vid urschaktning av torvområdena kommer inte att ge någon god effekt eftersom 

grundvattnet hålls kvar i den organiska jorden. Grundvattensänkning för urschaktning av 

torvområdena är således inte meningsfullt. Urschaktning inom detaljplaneområdet får istället ske 

under grundvattenytan.   

Schaktarbeten invid befintlig järnväg kommer att drivas framåt i mindre sektioner där urschaktning av 

sektionerna omgående följs av återfyllning. Detta förfarande medför att risken för sättningsskador på 

järnvägen hålls till ett minimum.  

Även schaktning i närheten av Applerumeån kommer att utföras i mindre sektioner för att förhindra risk 

för dränering eller skred som kan påverka Applerumeån negativt.  

Övriga ytor bör schaktas och återfyllas i ”strängar”, där grävmaskinen från fast mark gräver ur så 

mycket den når och detta urschaktade område sedan återfylls. Grävmaskinen ställer sig på återfyllet 

och schaktar ut nästa del av ”strängen”, som sedan återfylls och så vidare. När strängen är 

färdigschaktad kan området bredvid strängen schaktas ur och återfyllas, så att nästa sträng skapas 

intill den tidigare. Detta upprepas till dess att området är färdigt urschaktat och återfyllt.  

Om temporär grundvattensänkning skulle krävas medför ovan beskrivna arbetsmetoder där schakt 

och igenfyllnad sker i etapper att det resulterande influensområdet kan hållas relativt litet. 

Eventuell sprängning av de bergområden som sticker upp inom detaljplaneområdet kommer inte att 

medföra någon grundvattensänkning. 

4.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Dagvattnet från aktuellt område kommer att avledas till främst Applerumeån (SE634841-153130), som 

är en vattenförekomst. Karaktären av vatten som avleds från ett industriområde och dagens 



skogsmark skiljer sig åt och kan påverka MKN. Även ändringar av vattendragets närmiljö kan påverka 

MKN.  

I det utbygga industriområdet skapas våtmarker/dammar och flackdiken för rening.  

Vattnet avleds främst till Applerumeån, en mindre del i öst leds till Klämnabäcken. Applerumeån 

mynnar i kustvattnet Påskallavikområdet (SE633846-154163) och Klämnabäcken mynnar i kustvattnet 

Oskarshamnområdet (SE571450-163320).  

4.5.1 Applerumeåns vattenförekomst (SE634841-153130) 

Vattenförekomsten är ett vattendrag som är 28 km långt och mynnar i Påskallaviken. Idag har 

vattenförekomsten kvalitetskraven god ekologisk status till 2021 och god kemisk ytvattenstatus. Den 

ekologiska statusen är satt till måttlig pga. att hydrologi, morfologi och konnektivitet visar på hög, 

måttlig respektive måttlig status, där de bägge sistnämnda parametrarna varit styrande för 

klassningen.  

Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av kvicksilver och bromerade 

difenyleter (PBDE) som främst beror på luft deposition. Dessa problem, främst PBDE, gör att 

vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status. 

Vattenförekomsten är dåligt undersökt och inga direkta mätdata för näringsämnen, ekologi eller 

kemiska ämnen finns. 

4.5.2 Påskallavikområdet (SE633846-154163) 

Påskallavikområdet är ett kustområde på ca 16 km2 (VISS). Idag har vattenförekomsten 

kvalitetskraven god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen är 

satt till måttlig, där status av bottenfauna i kombination med näringsämnen har varit utslagsgivande för 

bedömningen. 

Vattenförekomsten har det nationella problemet med förhöjda halter av kvicksilver och bromerade 

difenyleter (PBDE) som främst beror på luft deposition. Dessa problem gör att vattenförekomsten 

uppnår ej god kemisk status. 

  



 

4.6 NATURVÄRDEN 

En naturvärdesinventering i fält genomfördes av WSP den 18 augusti 2016 på en detaljnivå 

motsvarande fältnivå översikt. Efter det utfördes systematisk naturvärdesbedömning samt 

klassificering med avseende på naturvärde av intressanta områden som identifierats vid fältbesöket. 

Berörda skogsområden karakteriseras av sammanhängande mattor av lavar, främst olika arter 

renlavar. I skogsområdets allra lägsta delar har de finkorniga jordarna gett upphov till våta och fuktiga 

marker. Flertalet av dessa har senare kommit att dikas ut och överföras till åkermark, s.k. 

mossodlingar. Vissa av dessa åkrar brukas som vall än idag, mycket extensivt av växtligheten att 

döma. Andra har övergivits mycket tidigare och består idag av 30- till 40-åriga granplanteringar. 

Skogarna är starkt påverkade av ett modernt skogsbruk. De delar som ännu inte varit röjda, gallrade, 

slutavverkade med mera verkar vara förhållandevis små. Dessa skogar finner man på hällmarker i 

områdets allra högst belägna delar. 

Naturinventering har gjorts i området och det noterades att det finns ett naturvärdesobjekt i 

svämplanen nära ån. Objektet hade lägsta klassningen och berörs bara lite i kanten. I det större 

området av svämplanen som tas i anspråk av utfyllnaden finns inga särskilda naturvärden.  

Inom detaljplaneområdet samt i dess omgivning har olika inventeringar genomförts av rödlistade arter. 

WSP har utfört inventering samt kontrollerat arter mot uppgifter i Artdatabanken. Inga rödlistade arter, 

signalarter eller arter som omfattas av artskyddsförordningen har hittats inom det vattenområde 

(Applereumsåns svämplan) som berörs av utfyllnaden. 

4.7 PLANER 

Kommunen har köpt marken till hela det planerade industriområdet inklusive de aktuella områdena 

kring Applerumeån, men fastighetsregleringen blir inte klar förrän detaljplanen är fastställd. 

4.7.1 Översiktsplan 

I den gällande översiktsplanen (antagen 2003-03-10) pekar kommunen ut området kring den södra 

infarten som ett utvecklingsområde för verksamheter. Planområdet finns även med i den fördjupade 

översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen 2014-02-10).  

De planerade åtgärderna strider inte mot översiktsplanen. 

4.7.2 Detaljplan 

Detaljplan håller på att tas fram parallellt med tillståndsansökan. Sökt verksamhet kommer att ligga 

helt i linje med den nya detaljplanen. 

4.8 ALTERNATIV LOKALISERING 

Anläggandet av industriområdet är förenligt med kommunens översiktsplan (antagen 2003) samt den 

fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad (antagen 2014-02-10). I båda planerna är området 

utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. För området har också ett planprogram upprättats. 

Konsekvenserna av detaljplanens förslag för exploatering inom planområdet kommer inte att jämföras 

med en annan alternativ lokalisering på annan plats inom Oskarshamns kommun då 

lokaliseringsbedömning och bedömning av en byggnation inom kommunens gränser bedöms vara 

utförd och strategisk beslutad i översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen. Den aktuella 

lokaliseringen följer intentionerna i de kommunala planerna.  



Strax öster om planområdet ligger ett befintligt verksamhetsområde, bland annat innehållande en 

skrotanläggning. Föreliggande exploatering bedöms, trots ianspråktagandet av orörd mark, vara riktig, 

då den ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde som i allra högsta grad påverkar 

omgivningen. Det bedöms också vara bättre att samla industriverksamhet på en och samma plats, än 

att den är spridd på olika platser i kommunen. 

Vid en översiktlig bedömning av närområdet till Oskarshamn kan det konstateras att det inte bedöms 

finnas några andra lämpligare alternativ till lokalisering av verksamhetsområden. Väster och norr om 

tätorten ligger bostäder och naturobjekt i nära anslutning till lämplig infrastruktur. Placeringen på 

annan plats än i anslutning till befintligt industriområde skulle också troligen skapa fler och längre 

transporter. 

Slutsats är därför att det aktuella området vid Södra infarten är det mest ändamålsenliga för fortsatt 

verksamhetsutbyggnad i Oskarshamn. 

5 MILJÖPÅVERKAN 

I enlighet med miljöbalken 6 kap. 23 § ska den som avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd 

som kräver tillstånd undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP). Nedan undersöks om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Då verksamheten/åtgärden inte antas medföra betydande miljöpåverkan per automatik enligt 

miljöbedömningsförordningen 6 §, ska undersökningen enligt miljöbedömningsförordningen 10 § 

utökas till att omfatta verksamhetens eller åtgärdens;  

1. Utmärkande egenskaper 

2. Lokalisering 

3. Möjliga miljöeffekters typ och utmärkande egenskaper 

5.1 UTMÄRKANDE EGENSKAPER 

I Tabell 1 redogörs för verksamhetens utmärkande egenskaper enligt 11 § 

miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 1. Verksamhetens utmärkande egenskaper. 

Enligt § 11 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. verksamhetens eller åtgärdens 

omfattning och utformning 

Verksamheten består av schaktning 

och utfyllnad i Applerumeåns 

översvämningsområde samt 

anläggande av bro. 

2. kumulativa miljöeffekter Verksamheten bedöms inte medföra 

några kumulativa miljöeffekter. 

3. användning av naturtillgångar och 

fysisk miljö 

För utfyllnaden planeras sprängsten 

att användas. Verksamheten innebär 

även i anspråkstagande av 

naturmark. 

4. avfall Avfall i form av bortschaktad torv.  



5. föroreningar och störningar Under arbetstiden finns risk för 

mindre föroreningar såsom spill av 

drivmedel eller hydraulolja från 

arbetsmaskinerna. Under arbetstiden 

bedöms störningar från bl a 

schaktning vara liten. Närmsta 

bostadshus är beläget ca 200 m 

sydost om området. 

Vattenverksamheten medför att 

dagvatten uppstår och tillförs 

närliggande åar. Eventuella 

föroreningar i dagvattnet som sprids 

till åarna kan alltså ses som en 

konsekvens av 

vattenverksamheten. 

Grumling kan uppstå i Applerumeån 

vid anläggandet av bro. 

6. sannolikheten för allvarliga olyckor Det kan inte förutses någon risk att 

sökt verksamhet skulle medföra 

allvarligare olyckor än utsläpp av 

drivmedel eller hydraulolja från 

arbetsmaskinerna. 

7. risker för människors hälsa Inga risker för människors hälsa 

bedöms till följd av verksamheten.  

 
  



 

5.2 LOKALISERING 

I Tabell 2 redogörs för verksamhetens lokalisering enligt § 12 miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 2. Verksamhetens lokalisering. 

Enligt § 12 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. pågående eller tillåten 

markanvändning 

Idag utgörs området av naturmark. 

Aktuella planförhållanden framgår av 

kapitel 4.7. 

2. naturresurser som finns i det 

område som kan antas bli påverkat 

De planerade åtgärderna påverkar 

naturmiljön i Applerumeåns 

översvämningsområde. Ett 

skogsområde försvinner och blir 

industriområde.  

3. naturresursernas, naturmiljöns och 

kulturmiljöns tålighet 

Det har inte hittats några rödlistade 

arter eller arter som förekommer i 

artskyddsförordningen inom berörd 

svämplan. 

Inga övriga dokumenterade 

naturvärden har identifierats. 

Påverkan på Applerumeån är endast 

vid högflödessituationer (t ex 100-års 

flöden) och bedöms inte påverka den 

ekologiska eller kemiska statusen i 

ån. Tillfällig påverkan i form av 

grumling kan eventuellt uppstå vid 

anläggandet av broar. 

Svämplan kring Applerumeån 

kommer att påverkas och förändras 

av de planerade åtgärderna. 

Grundvattenförekomsten kommer inte 

att påverkas av de planerade 

åtgärderna. 

Ändringen kommer inte påverka 

statusen eller någon kvalitetsfaktor i 

vattenförekomsterna negativt.  

Det finns inga kända kulturvärden 

som påverkas av de planerade 

åtgärderna.  

 

  



 

5.3 MILJÖEFFEKTERNAS TYP OCH UTMÄRKANDE EGENSKAPER 

I Tabell 3 redogörs för miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt § 13 

miljöbedömningsförordningen. 

Tabell 3. Miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

Enligt § 13 miljöbedömnings-

förordningen 

Ansökt verksamhet 

1. effekternas storlek, utbredning, 

karaktär, intensitet och komplexitet 

Effekterna är främst i 

anspråkstagande av naturmark utan 

särskilt höga naturvärden och 

förändringar i svämplanen vid 

Applerumeån och en viss mindre 

dämningseffekt i ån vid mycket höga 

flöden (100-års flöden och liknande) 

Sökt verksamhet medför mycket små 

och övergående effekter i form av ev 

grumling, lokal grundvattensänkning 

samt utsläpp till luft och buller.  

Vattenförekomsterna bedöms inte 

påverkas av sökt verksamhet. 

2. sannolikheten för att effekterna 

uppkommer, hur de uppkommer, 

vilken varaktighet eller frekvens de 

har och hur reversibla de är 

I anspråkstagandet av naturmark är 

en permanent effekt. 

Effekterna i Applerumeån uppstår 

endast vid mycket höga flöden. 

De övriga effekterna är tillfälliga 

(reversibla) och huvudsakligen av 

lokal karaktär.  

3. hur gränsöverskridande effekterna 

är 

Ej aktuellt. 

4. effekternas kumulativa verkan 

tillsammans med effekterna av andra 

verksamheter som bedrivs 

Det finns inga andra tillstånds- eller 

anmälningspliktiga verksamheter i 

närheten som skulle kunna ge 

kumulativa miljöeffekter tillsammans 

med sökt verksamhet. 

5. möjligheten att begränsa effekterna 

på ett effektivt sätt 

Möjligheten att begränsa 

grumlingsspridningen vid 

anläggandet av bron kommer att 

undersökas. 

 

5.4 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Beräkningar har gjorts av utfyllnadens påverkan på svämplanens utbredning och dämningseffekter av 

utfyllnaden. Dessa visar att dämningseffekterna är mycket små och endast lokala.  



Naturinventering har gjorts i området och det noterades att det finns ett naturvärdesobjekt i 

svämplanen nära ån. Objektet hade lägsta klassningen och berörs bara lite i kanten. I det större 

området av svämplanen som tas i anspråk av utfyllnaden finns inga särskilda naturvärden.  

Verksamheten bedöms inte medföra någon påverkan på den ekologiska eller kemiska statusen i 

berörda vattenförekomster.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att i princip berörs inga särskilda naturvärden eller andra 

allmänna intressen. Verksamheten påverkar inte heller några enskilda intressen, eftersom alla berörda 

mark- och vattenområden har köpts in av kommunen. 

6 FÖRSLAG TILL AVGRÄNSNING AV MKB 

Då inte betydande miljöpåverkan kan antas, ska enligt 6 kap 47 § miljöbalken en liten MKB upprättas. 

Förslag på innehåll i denna föreslås begränsas till att omfatta påverkan på naturmiljö, yt- och 

grundvatten, landskapsbild, samt påverkan i form av buller och utsläpp till luft. 

6.1 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I MKB 

MKB:n föreslås innehålla följande rubriker: 

• Icke-teknisk sammanfattning 

• Inledning 

- Administrativa uppgifter 

- Uppdraget 

- Bakgrund till ansökan 

- Samråd och betydande miljöpåverkan 

• Metod för miljökonsekvensbeskrivning 

- Avgränsning 

- Bedömningsgrunder 

• Den ansökta verksamheten 

• Övergripande områdesbeskrivning 

- Planer 

• Alternativ 

- Lokalisering 

- Alternativ utformning 

- Nollalternativ 

• Miljökvalitetsnormer 

• Konsekvensbedömning 

- Naturmiljö 

- Ytvatten 

- Grundvatten 

- Landskapsbild 

- Buller  

- Utsläpp till luft 

• Samlad bedömning 

• Litteraturförteckning/referenser 

• Redovisning av projektmedlemmarnas sakkunskap 
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WSP Sverige AB 
Box 34  
371 21 Karlskrona  
Besök: Högabergsgatan 3  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 
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WSP Environmental Sverige 

391 25 Kalmar  

Besök: Södra Malmgatan 10  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB 

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (4) 

 

Protokoll  

Fört vid samråd med myndigheter 

 

Tid: 2019-02-28   
Plats: Länsstyrelsen Kalmar län   
    
 Namn Företag Sign 

Närvarande: Anna-Karin Jonsson WSP AKJ 

 Antonia Jonsson WSP  AJ 

 Göran Landenius Oskarshamns kommun GL 

 Regina Laine Oskarshamns kommun RL 

 Karl-Johan Öhlin Oskarshamns kommun KJÖ 

 Erika Nilsson Länsstyrelsen EN 

 

Distribueras: Som bilaga till samrådsredogörelsen   

 

 

1 Inledning och presentation av de närvarande 

AKJ inledde med att hälsa alla välkomna och övergripande informera om syftet med mötet. Alla närvarande 

presenterade sig.  

2 Bakgrund 

GL berättade om bakgrunden till ansökan, där utfyllnaden i svämplanen krävs för anläggande kombiterminal och 

företagspark. Väg 37 planeras att flyttas ned till Kvastmossen, så vägen löper rakt ut till hamnen.  

3 Lokalisering  

AKJ presenterade områdets lokalisering samt vilket specifikt område som åtgärderna berör.  

4 Sökt verksamhet 

AKJ redogjorde för de planerade åtgärderna. EN frågade vad som ska göras med schaktmassorna. GL svarade att 

jordvallar kommer att anläggas som bullervallar mot boende sydöst om området, ev övriga överskottsmassor kommer 

att tas omhand utanför projektet. EN frågar om massorna kan vara förorenade. AKJ och KJÖ svarade att det inte kan 

antas eftersom området utgörs av ett naturområde.  
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EN frågade om vattnet i öster ska gå igenom några dagvattendammar. AKJ svarade att det inte ska göra det och att 

vissa delar av Klämnabäcken är kulverterad.  

5 Genomförda utredningar 

AKJ redogjorde för de tekniska och miljömässiga utredningar som genomförts i området och dess omgivningar. RL 

frågade om det finns en risk att ta fram detaljplanen för antagande innan man har fått ett tillstånd. EN svarade att det 

finns sätt att lösa det, t ex villkor i tillståndet att detaljplanen ska vinna laga kraft.  

EN frågade om det bara är dagvattnet som man har tittat på i MKN-utredningen. AKJ svarade att det var så, de 

morfologiska parametrarna har man inte tittat på. Detta kommer att göras i MKB:n. 

6 Bevarandevärden och planförhållanden  

AKJ redogjorde för de naturvärden som finns i området.  

EN frågade vad området OHA1 innebär. AJ svarade tallskog och KJÖ trodde också att det rör sig om hällmark. 

AKJ anförde att dispens från biotopskyddet kommer att sökas för ett dike i södra området då det ligger på en 

åker/äng. EN frågade om det är vattenförande större delar av året (om det har hydrofil vegetation). Det kommer att 

utredas i MKB-arbetet. EN sa att dispensansökan kan ingå i tillståndsansökan.  

Vidare gick AKJ igenom de planförhållanden som råder för området och att åtgärden går i linje med planearbetet med 

den nya detaljplanen.  

7 Nollalternativ 

AKJ redogjorde för nollalternativet, vilket skulle innebära att inga åtgärder vidtas. GL tillförde också att det innebär att 

kombiterminalen inte heller kan anläggas. 

8 Miljöbedömning  

AKJ presenterade miljöbedömningen för sökt verksamhet.  

9 Ansökningsprocessen 

AKJ gick igenom ansökningsprocessen.  

10 Utredningssamråd – ej betydande miljöpåverkan  

AKJ frågade om länsstyrelsen hade några synpunkter.  

EN frågade hur stor del av den totala svämplanen kring Applerumeån som fylls ut. Det skulle vara intressant att se hur 

mycket som blir kvar av svämplanen. AKJ svarade att Oskarshamns kommun har tagit fram svämplan för hela 

åsträckningen som det kan jämföras med. Detta kommer att redovisas i MKB:n. 
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11 Avgränsning och förslag på innehåll MKB (avgränsningssamråd) 

AKJ presenterade förslag på innehåll för MKB:n. EN rekommenderade att hålla upplägget för stor MKB även om det 

blir en liten, men den behöver inte bli lika omfattande ifall det blir inte betydande miljöpåverkan.  

12 Fortsatta samråd  

Samråd är planerat till 4 april med allmänheten. Det finns en lista från planprocessen som kan användas. Diskussion 

fördes om vilka de bör vara och följande föreslogs:  

• Vattenrådet Virån och Oskarshamnsbygden 

• Oskarshamnsbygdens fågelklubb 

• Havs- och vattenmyndigheten 

• Naturvårdsverket  

• MSB 

• Räddningtjänsten Oskarshamn         

• Östra Smålands Ornitologiska Förening 

• Döderhults Naturskyddsförening 

• Scania Logistics  

• Skrotfrag 

• Ragn-Sells Oskarshamn 

13 Tidplan  

AKJ redovisade åtgärdens tidplan.  

14 Övrigt 

AKJ framförde att samrådsredogörelse beräknas vara klar i mitten av april. 

EN frågade när på året naturinventeringen har gjorts. AJ svarade augusti 2016. 

EN hade funderat på grumling, t ex om det kommer kraftigt regn när man gräver i torven. Utspolning av humusämnen 

kan vara en risk om man får ut mycket organiskt material i vattendraget. Kan krävas försiktighetsmått här. Vattnet 

hamnar så småningom i Smältevik som är utpekat som ett blivande marint biotopskyddsområde. EN anförde att det är 

viktigt att det i ansökan framgår vilka försiktighetsmått som planeras för att undvika detta, t ex användande av siltduk.  

KJÖ framförde att ån har förutsättningar att vara en bra utterlokal. Det diskuterades vilka elfiskeundersökningar som 

gjorts i ån. EN rekommenderade att titta i elfiskeregistret och under samrådet kontrollerades registret, varpå det kunde 

konstateras att det elfiskades i närliggande område i september 2018. Eftersom åtgärden framförallt innebär arbete i 

vattenförekomstens svämplan föreslog AKJ att vi fokuserar på att vidta försiktighetsåtgärder för att inte påverka 

vattendraget istället för ytterligare undersökningar av fiskfauna och utter. EN tyckte det lät bra. 

GL berättade att det kommer sparas en hel del skogsmark kring Applerumeån. Detta behöver förklaras bättre så det 

framgår i ansökan.  
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KJÖ framförde att Applerumeån kan ha biotoper lämpliga för t ex öring och gav WSP en Biotopkartering av 

Applerumeån från 2017 som underlag till MKB:n. 

EN påtalade att det måste framgå tydligt vilka ytor, till vilken nivå ska man fylla och vilka volymer det handlar det om.  

 

 

 

Vid protokollet: 

Antonia Jonsson 

 

 

Justeras: 

Anna-Karin Jonsson 
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Nilsson, Alexander

From: charlotta.lundqvist@havochvatten.se
Sent: den 8 april 2019 14:02
To: Jonsson, Antonia
Subject: HaVs dnr 01563-2019 Samråd gällande utfyllnad av översvämningsområde

Hej, 
 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. Myndigheten avstår från att 
lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i 
ärendet. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Charlotta 
 
Charlotta Lundqvist 
Administrativ handläggare H-stab 
Avdelningen för havs- och vattenförvaltning 
Havs- och vattenmyndigheten 
079-0686118 
www.havochvatten.se 
 
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och 
myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter> 
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our 
Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-
personuppgifter<https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter> 
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Nilsson, Alexander

From: Ulla.Weidstam@Naturvardsverket.se
Sent: den 15 april 2019 11:23
To: Jonsson, Antonia
Subject: Inbjudan till samråd med anledning av utfyllnad i del av översvämningsområdet 

till Applerumeån, Oskarshamns kommun

Follow Up Flag: Följ upp
Flag Status: Completed

Hej, 
Naturvårdsverket avser att inte yttra sig i detta ärende. 

ULLA WEIDSTAM 
Handläggare 
  
NATURVÅRDSVERKET 
Samhällsavdelningen 

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 44 
INTERNET: naturvardsverket.se 
FACEBOOK: facebook.com/naturvardsverket 
 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet  
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Nilsson, Alexander

From: Löfström Claes <Claes.Lofstrom@msb.se>
Sent: den 5 april 2019 08:19
To: Jonsson, Antonia
Subject: MSB Samråd Applerumsån

Till WSP Sverige AB 
Antonia Jonsson 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått möjlighet att yttra sig i samråd gällande Oskarshamns 
kommuns planerade ansökan om utfyllnad av del av Applerumsåns översvämningsområde. 
 
MSB avstår från att yttra sig i samrådet. 
 
Claes Löfström 
MSB:s Dnr: 2019-04446 
 
_______________________________________ 
Claes Löfström 
Handläggare 
Mydigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för säker hantering av farliga ämnen 
651 81 Karlstad 
 
Växel: 0771-240 240 
Tel: 010 240 54 03 
E-post: claes.lofstrom@msb.se 
www.msb.se 
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Nilsson, Alexander

From: Jan Karlsson <Jan.Karlsson@oskarshamn.se>
Sent: den 4 april 2019 10:57
To: Jonsson, Antonia
Subject: SV: Samråd: utfyllnad översvämningsområde Applerumeån

Hej 
  
  
Räddningstjänsten Oskarshamns kommun har i detta skedet av projektet inget att erinra. 
  
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Jan Karlsson 
Stf Räddningschef 
Räddningstjänsten 
Oskarshamns kommun 
  
Tel: +46(0)491-76 40 52 
  
E-post:  jan.karlsson@oskarshamn.se 
Besöksadress: Formaregatan 6 
Postadress: Box 706, S-572 36 Oskarshamn 
www.oskarshamn.se 
  
Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa på www.oskarshamn.se/personuppgifter 
  

           
  
  
  
Från: Jonsson, Antonia [mailto:antonia.jonsson@wsp.com]  
Skickat: den 4 april 2019 08:54 
Till: Jonsson, Antonia 
Ämne: Samråd: utfyllnad översvämningsområde Applerumeån 
  

Inbjudan till samråd med anledning av utfyllnad i del av 
översvämningsområdet till Applerumeån, Oskarshamns kommun 
  
Oskarshamns kommun planerar att fylla ut en del av Applerumeåns översvämningsområde samt anlägga två 
broar över ån, då ett nytt industriområde med kombiterminal ska anläggas.  
  
För beskrivning av planerade åtgärder och förutsedd miljöpåverkan, se bifogat samrådsunderlag.   
  
Det går bra att lämna skriftliga synpunkter senast 2019-04-25 till projektets miljökonsult 
antonia.jonsson@wsp.com alternativt per post: 
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WSP Sverige AB 
Antonia Jonsson 
Box 503 
391 25 Kalmar 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
Oskarshamn kommun 
  
Enligt uppdrag                                          
WSP Environmental 
  
  
Antonia Jonsson                  
Miljö- och hållbarhetskonsult 
WSP Environmental 
  

 
T +46 10-721 02 83 
  
WSP Sverige AB 
Box 503 
391 25 Kalmar 
Besök: Södra Malmgatan 10 
T +46 10-722 50 00 
  
wsp.com 
  
  
  

 
 
NOTICE: This communication and any attachments ("this message") may contain information which is privileged, confidential, proprietary or otherwise 
subject to restricted disclosure under applicable law. This message is for the sole use of the intended recipient(s). Any unauthorized use, disclosure, viewing, 
copying, alteration, dissemination or distribution of, or reliance on, this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, or you are 
not an authorized or intended recipient, please notify the sender immediately by replying to this message, delete this message and all copies from your e-
mail system and destroy any printed copies.  

 
 
 
-LAEmHhHzdJzBlTWfa4Hgs7pbKl  



Synpunkter från föreningen Skydda Skogen gällande Samrådsunderlag Kvastmossen 
Kvastmossens kombiterminal och företagspark inför ansökan om vattenverksamhet, 
daterad 2019-01-30. 

Föreningen Skydda Skogen har granskat det samrådsunderlag som WSP på uppdrag av 
Oskarshamns kommun tagit fram inför en kommande ansökan om vattenverksamhet. 
Tillstånd till vattenverksamhet söks som en del i Oskarshamns kommuns arbete med att 
anlägga ett nytt industriområde med kombiterminal på cirka 130 ha mark strax väster om 
södra infarten till Oskarshamn.    

WSP skriver att Oskarshamn kommun, citat:  

”… önskar få in synpunkter när det gäller miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning samt om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 
de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser.”   

Skydda Skogen yttrade sig den 21 februari 2018 om Oskarshamns kommuns förslag till 
detaljplan för del av Djurhult 1:5 m fl fastigheter, Oskarshamns kommun. Gränserna för detta 
planförslag överensstämmer i stort med det område för vilket Oskarshamns kommun nu 
önskar få in synpunkter inför ansökan om vattenverksamhet.  

I Skydda Skogens yttrande den 1 februari 2018 pekade vi på ett flertal brister i upprättandet 
av detaljplanen och miljörisker med planförslaget. Vi pekade inte minst på risker för 
vattenkvalité och naturvärden i och utmed Applerumsån inom planområdet, men också 
nedströms detta. Inte minst saknade vi en analys av hur miljön i Smältevik kan komma att 
påverkas. Oskarshamns kommun har i maj 2019 ännu inte bemött någon av våra synpunkter 
på planförslaget. Vi är mycket kritiska till detta. Efter att ha tagit del av föreliggande 
samrådsunderlag inför ansökan om vattenverksamhet kan vi också konstatera att 
Oskarshamns kommun inte tycks ha beaktat några de synpunkter vi framförde i vårt yttrande 
om förslaget till detaljplan. Våra tidigare synpunkter kvarstår därför i sin helhet och vi vill att 
vårt tidigare yttrande biläggs till föreliggande inlaga. Vi anser idag att den verksamhet 
samrådsunderlaget omfattar ska anses medföra betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken.       

Oskarshamns kommun skriver följande om vilka åtgärder sökt verksamhet är tänkt att 
omfatta: 

”Sökt verksamhet omfattar utfyllnad i vattenområde (svämplan för Applerumeån) för att 
kunna anlägga ca 130 ha ytor för verksamheter, väg och järnväg på område som idag utgörs 
av naturmark. Anläggandet av industriområdet innebär sprängning och bortschaktning av 
torv och annat jordmaterial på platsen.   

Sökt verksamhet omfattar också eventuell temporär grundvattensänkning som kan behövas i 
samband med anläggningsarbetena.   

Dagvattnet från området kommer att tas omhand i dagvattensystem som leds till 
dagvattendammar för fördröjningsdamma innan avledning till Applerumeån. Från ett mindre 
område i öster avleds dagvattnet till Klämnabäcken.”   

Vi tolkar detta som att ansökan omfattar åtgärder som både rör anläggandet av 
verksamhetsområden och dess permanenta drift. Vår uppfattning är dock att 
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samrådsunderlaget främst rör miljökonsekvenser under anläggningstiden. Vi vill underbygga 
vår uppfattning med följande exempel från samrådsunderlaget:  

- Miljökonsekvenser vid drift av dagvattendammar och fördröjningsdammar behandlas 
inte, trots att dessa alltså nämns som en del av det som sökt verksamhet omfattar.  

- Verksamheten bedöms inte medföra några kumulativa miljöeffekter.  
- Det anses inte förutses någon risk att sökt verksamhet skulle medföra allvarligare 

olyckor än utsläpp av drivmedel eller hydraulolja från arbetsmaskinerna.  
- Det bedöms inte behövas några särskilda skyddsåtgärder för att begränsa 

miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper på ett effektivt sätt enligt § 13 
miljöbedömningsförordningen.    

Vi ställer oss frågande till Oskarshamns kommun bedömning vad gäller samtliga ovanstående 
exempel, främst eftersom det nya verksamhetsområdet ska användas för en kombiterminal där 
vi utgår från att farligt gods kommer att hanteras. Vidare är idag kemisk ogräsbekämpning en 
rutinmässig åtgärd på bangårdar. Oskarshamns kommun har inte heller presenterat några som 
helst begränsningar för vilken typ av verksamhet utöver en kombiterminal som kan komma att 
tillåtas inom verksamhetsområdet.  

Vi vill att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska ha en tydlig uppdelning mellan 
miljökonsekvenser som rör anläggningsfasen av verksamhetsområdet och miljökonsekvenser 
under områdets permanenta drift.  

När det gäller anläggningsfasen vill vi att MKB ska innehålla en bedömning av följande 
potentiella risker: 

- Spridning av humusämnen, och mineralpartiklar till Applerumsån och konsekvenser av detta 
för fiskbestånd i Applerumsån. Detta gäller i synnerhet lekbottnarna för mört och id vid 
Applerum.  

- Hur utsläpp från anläggningsfordon och sprängmedel ska förhindras och hanteras. 

När det gäller miljökonsekvenser under permanent drift av området vill vi se en bedömning 
av följande:  

-Hur utsläpp till Applerumsån och Klämnabäcken ska förhindras från den bredd av 
verksamheter som kan komma att bedrivas inom verksamhetsområdet, däribland kemisk 
ogräsbekämpning på bangårdar.     

-Konsekvenser av exploatering av jordbruksmark inom planområdet.   

Vidare anser vi att det är något oklart vilka delar av det planerade verksamhetsområdet 
Oskarshamns kommun egentligen anser bör ingå i en ansökan om vattenverksamhet. Fokus i 
samrådsunderlaget är enligt vår mening främst miljökonsekvenser som rör Applerumsåns 
svämplan och i viss mån anslutande organogena jordar. Men i beskrivningen av de 
naturvärden som finns i området nämns förekomsten av skogsområden på hällmarker i 
områdets högst belägna delar, som bedöms vara relativt opåverkade av modernt skogsbruk. 
Omfattas påverkan på naturvärden i dessa skogsområden av en ansökan om vattenverksamhet 
eller inte? Vi anser att detta är viktigt att klargöra, inte minst med anledning av rapporterad 
förekomst av duvhök inom det planerade verksamhetsområdet.        



Vi vill se en fördjupad analys av hur det område i och utmed Applerumsån strax norr och 
söder om järnvägen Oskarshamn - Nässjö som är utpekat i Oskarshamns naturvårdsprogram 
samt Länsstyrelsen i Kalmar läns naturvårdsplan från 1997 berörs av sökt verksamhet. I 
samrådsunderlaget står följande att läsa om detta område:  

”… I naturvårdsprogrammet är Applerumsån och dess närområde utpekat som särskilt stort 
naturvärde. Området beskrivs ha en rik flora med till exempel strandviol, ängsruta och 
hampflockel samt sjöranunkel i ån. Det finns strandkärr, fattigkärr, små skvattramtallmossar 
och blandmyrar med arter så som kallgräs och kärrspira. Mellan myrarna ligger hällmarker, 
ofta med ung tallskog.”  

Hasselsnok har påträffats i anslutning till detta område. Vi anser att inventeringar av denna 
art, som är fridlyst och skyddas av EU:s Art- och habitatdirektiv, bör genomföras även söder 
om järnvägen.   

Det finns ett flertal frågetecken kring Applerumsån som bör utredas i en MKB. Inledningsvis 
vill vi påpeka att Applerumsån mynnar i Smältevik vid Applerum och inte Påskallaviken, 
vilket felaktigt uppges i samrådsunderlaget. Men bör Smältevik, som endast står i kontakt 
med Östersjön via ett cirka tre meter brett sund, betraktas som en del av Applerumsån, som en 
insjö, eller som en havsvik i Östersjön? Vår uppfattning är att Smältevik bör betraktas som en 
del av Applerumsån. Detta eftersom utflödet av sötvatten från viken under delar av året 
överstiger inflödet av bräckvatten. Det huvudsakliga inflödet av sötvatten till Smältevik sker 
från Apperlumsån.   

Fram till sommaren 1996 förekom flodkräfta i Applerumsån nedströms järnvägen 
Oskarshamn – Nässjö. Därefter har vi inga uppgifter om att arten observerats i ån. Vi anser 
det angeläget att en inventering genomförs för att bedöma om arten finns kvar i Applerumsåns 
vattensystem och att resultaten infogas och beaktas en del i en MKB.                 

Oskarshamn 2019-05-01 

Föreningen Skydda Skogen 

Nils-Erik Norrby, biolog, styrelseledamot och kontaktperson för föreningen Skydda Skogen i 
Kalmar län  

072 525 1848 nils-erik@forshult.nu 
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WSP Environmental 
391 25 Kalmar 

Besök: Södra Malmgatan 10 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wspgroup.se 
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Inbjudan till samråd med anledning av utfyllnad i del av 
översvämningsområdet till Applerumeån, Oskarshamns 
kommun 

 

Oskarshamns kommun planerar att fylla ut en del av Applerumeåns 

översvämningsområde samt anlägga två broar över ån, då ett nytt 

industriområde med kombiterminal ska anläggas.  

 

För beskrivning av planerade åtgärder och förutsedd miljöpåverkan, se bilagt 

samrådsunderlag.   

 

 

Det går bra att lämna skriftliga synpunkter senast 2019-04-25 till projektets 

miljökonsult antonia.jonsson@wsp.com alternativt per post: 

 

 

Antonia Jonsson 

WSP Sverige AB 

Box 503 

391 25 Kalmar 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Oskarshamn kommun 

 

Enligt uppdrag   

WSP Environmental 

 

 

 

Antonia Jonsson 

 

 

 

mailto:antonia.jonsson@wsp.com
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Sändlista: 
 

Havs- och vattenmyndigheten 

Box 11 930  

404 39 Göteborg      

havochvatten@havochvatten.se  

 

Naturvårdsverket          

106 48 Stockholm 

registrator@naturvardsverket.se  

 

Räddningstjänsten Oskarshamn 

Box 707 

572 28 Oskarshamn 

raddningstjansten@oskarshamn.se  

 

Vattenrådet Virån och Oskarshamnsbygden 

c/o Stefan Svensson 

Applerum Norrgården 

572 93 Oskarshamn 

 

Oskarshamnsbygdens fågelklubb 

obfk79@gmail.com  

 

MSB 

651 81 Karlstad 

registrator@msb.se 

 

Östra Smålands Ornitologiska Förening 

c/o Karlsson  

Remstigen 8  

577 36 Hultsfred 

049549877@telia.com  

 

Döderhults Naturskyddsförening 

c/o Kuno Nilsson 

Hagadalsvägen 17 

572 76 Fårbo 

ulrika.palmer@telia.com  

 

Scania Logistics  

Kvastgatan 2 

572 36 Oskarshamn 

christer.barkstedt@scania.com  

 

Skrotfrag 

Tillfarten 6 

572 93 Oskarshamn 

oskarshamn@skrotfrag.se  

 

mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:raddningstjansten@oskarshamn.se
mailto:obfk79@gmail.com
mailto:registrator@msb.se
mailto:049549877@telia.com
mailto:ulrika.palmer@telia.com
mailto:christer.barkstedt@scania.com
mailto:oskarshamn@skrotfrag.se
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Ragn-Sells Oskarshamn 

Avfarten 2 

572 93 Oskarshamn 

kundtjanst3@ragnsells.com  

mailto:kundtjanst3@ragnsells.com


 

 

 

 

 

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10241517 2019-04-04  

WSP Environmental Sverige 

391 25 Kalmar  

Besök: Södra Malmgatan 10  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB 

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (3) 

 

Protokoll  

Fört vid samråd med allmänheten 

 

Tid: 2019-04-04   
Plats: Stadshuset, Oskarshamns kommun    
    
 Namn Fastighet/organisation Sign 

Närvarande: Anna-Karin Jonsson WSP AKJ 

 Antonia Jonsson WSP  AJ 

 Göran Landenius Oskarshamns kommun GL 

 Lars Ljung Oskarshamns kommun LL 

 Lars Emilsson Sörvik 4:6 LE 

 Lars Wyckman Sörvik 2:88, 4:5 LW 

 Stefan Svensson Applerum 1:2, 1:4 samt Viråns 
och Oskarshamnsbygdens 
vattenråd 

SS 

 

Distribueras: Som bilaga till samrådsredogörelsen   

 

 

1 Inledning och bakgrund 

LL inledde med att berätta om bakgrunden till att industriområdet ska anläggas. Tillståndsansökan är en tillkommande 

aktivitet i arbetet och anläggande av industriområde beräknas att påbörjas tidigast 2020. 

LW undrade om Oskarshamn är först eller om fler funderar på liknande upplägg. LL svarade att det finns en liten 

terminal i Nybro, men annars så finns det inte i närheten på ostkusten. LW undrade hur anslutningen till hamnen ska 

se ut. LL svarade att terminalen också ska fungera som terminal i hamnen.  

LW frågade varför detta läggs på södra sidan av järnvägsbanken och inte på norra sidan. LL svarade att en utredning 

har gjorts och att man då kom fram till att det var mer lämpligt att anlägga terminalen på södra sidan.  

AKJ berättade kort om varför tillstånd behöver sökas samt bakgrunden till samrådet.  

 

2 Lokalisering  

AKJ presenterade områdets lokalisering samt vilket specifikt område som åtgärderna berör.  
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

  Antonia Jonsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10241517 2019-04-04  

 2 (3) 

 

  

 

3 Sökt verksamhet 

AKJ redogjorde för de planerade åtgärderna.  

SS frågade om det kan bli mer vatten i ån. AKJ svarade att dagvattendammarna är dimensionerade för att det inte ska 

ske. 

LE frågade om det mindre området som avleds till Klämnabäcken. AKJ visade på kartan var detta område ligger.  

4 Genomförda utredningar 

AKJ redogjorde för de tekniska och miljömässiga utredningar som genomförts i området och dess omgivningar.  

5 Nollalternativ 

AJ redogjorde för nollalternativet, vilket skulle innebära att inga åtgärder vidtas. 

6 Bedömd miljöeffekt  

AJ redogjorde för de naturvärden som finns i området.  

AJ anförde att dispens från biotopskyddet kommer att sökas för ett dike i södra området då det ligger på en åker/äng.  

Vidare gick AJ igenom de planförhållanden som råder för området och att åtgärden går i linje med planearbetet med 

den nya detaljplanen.  

SS frågade hur påverkan blir nedströms och menade att det finns en risk för påverkan, framförallt från förorenat 

dagvatten som rinner av de hårdgjorda ytorna och når ån. AKJ svarade att det kommer att anläggas 

dagvattendammar som dels utjämnar flödet så att det inte kommer mer vatten på en kortare tid efter utbyggnaden 

jämfört med idag och dels har en renande effekt. AKJ förklarade också att denna ansökan endast omfattar själva 

utfyllnad i översvämningsområdet, inte verksamheten på ytorna. I samrådsprocessen för detaljplanen kan sådana 

synpunkter framföras. 

SS påpekade att viken heter Smältevik vid Applerumeåns utlopp. AJ svarade att Påskallavikområdet är 

vattenförekomstens namn i VISS som används när bedömningarna görs. 

SS lyfte det som står i samrådsunderlaget om att vattenförekomsten Applerumeån är dåligt undersökt och menade att 

den måste undersökas innan åtgärderna påbörjas för att kunna se om det blir några förändringar. Vattenrådet har 

gjort enkla mätningar nere vid åmynningen via Västerviks gymnasium där resultaten indikerade på förekomst av 

tungmetaller och lågt pH-värde. Det finns gamla soptippar uppströms vilka sannolikt påverkar vattenförekomsten. SS 

föreslog att kommunen tar prover och mäter vattenkvaliteten.  

AJ berättade om naturvärdesobjekten inom översvämningsområdet. 

AJ gick igenom planer för området. 

SS frågade om man kan föreslå kompensationsåtgärder för att utöka våtmarker någon annanstans. Kommunen tar 

med sig frågan.  
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SS påpekade att elfisket säger väldigt lite eftersom det nästan inte fanns något vatten när det genomfördes. Istället 

bör information hämtas från biotopkarteringen som gjorts av Karl-Johan Månsson.  

SS informerade om att det vid Applerums kvarn gjordes ett fiskomlöp sommaren 2018.  

7 Miljökvalitetsnormer för vatten 

AJ presenterade miljökvalitetsnormerna för Applerumeån samt påverkan på dem.  

8 Ansökningsprocessen 

AKJ redogjorde för ansökningsprocessen.  

SS påpekade att tiden för samrådsmötet inte har funnits med på Bolagetsverkets hemsida. Information om 

samrådsmötet dock har funnits på kommunens hemsida samt kungjorts i tidningen. 

9 Tidplan  

AKJ redovisade åtgärdens tidplan.  

10 Övrigt 

LE informerade om att det finns en dagvattenutredning gjord av WSP 2016. 
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