
 

 

 

 

 

1 (25) 

 

 
  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret januari 2023 

 
Detaljplan del av Rödsle 1:1 med flera fastigheter   
Rödsle, Oskarshamns kommun 
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret maj 2021, reviderad januari 2023 
 
Dnr SBN 2020/000171 
 
Uppdragsbeslut  2020-06-15 
Samrådsbeslut  2021-06-14 
Granskningsbeslut  2023-02-14 
 

 
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 23 juni till 14 juli 

2021 och berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna 

synpunkter gällande detaljplanen. Samrådet skickades ut via kommunens hemsida 

(www.oskarshamn.se/detaljplaner), och genom direktutskick till berörda sakägare. Under 

samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i entrén i Stadshuset. 

 

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

planarkitekten för att ställa frågor och diskutera planen. Ingen person nyttjade den möjligheten. 

 

 

  

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

 

 
Plankarta 
 

- Planförslaget har anpassats med hänsyn till vad som framkommit av den arkeologiska 

utredningen. Utifrån detta och övriga förutsättningar i planen, bl. a. gällande hanteringen 

av dagvatten, så har delar av kvartersmarken och naturmarken ändrats till sin placering 

och utformning. Plankartan har uppdaterats med den nya utformningen och plangränserna 

är något justerade i områdets nordvästra och sydöstra delar. 

 

- Plankartan har reviderats vad gäller redovisning samt utförande för gränslinjer. 

Grundkartan som utgör bas för plankartan har justerats för ökad tydlighet.  

Gränslinjer vid Aftonsången 1 har reviderats. 

 

- Rubrik med administrativa bestämmelser kvarstår på plankartan.  

Detta då de kvarstående bestämmelserna därunder utgör administrativa  

bestämmelser.  

 

- Texten till bestämmelsen dagvatten1 har justerats till att lyda: Mark för hantering av 

dagvatten. 

 

- Ny bestämmelse n2 har tillkommit. Texten lyder: Markåtgärder får inte utföras i 

egenskapsområdet inom mark betecknad NATUR. Bestämmelsen gäller inom tre 

egenskapsområden där fornlämningar har konstaterats.  

 

- Tidigare bestämmelsen n1 samt n2 har placerats under Egenskapsbestämmelser för allmän 

plats med kommunalt huvudmannaskap. Likaså bestämmelsen för höjdsättning för 

markens höjd över angivet nollplan. Höjdsättningarna är placerade på gatumark. 

 

- Tidigare bestämmelser e5 , e6 och e7 har tagits bort från planförslaget. 

 

- Bestämmelsen p4 har reviderats genom att text har tagits bort. Den borttagna texten lyder: 

Byggnader ska placeras minst 6 meter från GATA eller väg (gäller ej vid gång- och 

cykelväg). Efter revideringen lyder bestämmelsens hela text istället: Inom kvartersmark 

med skola som ändamål gäller att; byggnader med en byggnadsarea större än 30 kvm ska 

placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och byggnader med en byggnadsarea om 

högst 30 kvm ska placeras minst 1,5 meter från fastighetsgräns. Utöver bestämmelsen 

sker viss reglering sedan tidigare genom att det på kvartersmarken för skola har angivits 

markeringar med plussymbol för marken närmast gata, vilket innebär att endast 

komplementbyggnader får placeras där.    

 

- Högsta nockhöjd för huvudbyggnader inom kvartersmark för bostäder har minskats med  

1 m till att istället uppgå till högst 10,0 m. 

 

- Tidigare bestämmelser x1 och x2 har tagits bort från planförslaget. 

 

- Bestämmelsen h vid Markreservat under Administrativa bestämmelser har ändrats till sin 

formulering och lyder nu: Inom användningsområdet får allmännyttiga energi-

anläggningar placeras. 
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- Ytterligare mark för väg för gång och cykel har lagts till i planområdets västra del längs 

med väg 733. 

 

- Placering och utformning av vägen för gång och cykel i planområdets mitt har ändrats och 

anpassats till omgivande markanvändning. 

 

- E-området har fått en ändrad placering.  

 

- Placering av användningsgräns och planområdesgräns har reviderats vid den södra delen 

av kvartersmarken för Skola. 

 

- Tre egenskapsgränser inom kvartersmarken för bostäder har utgått i samband med 

borttagande av nämnda planbestämmelser. 

 

- Egenskapsområden med bestämmelsen dagvatten1 har tillkommit i de centrala delarna av 

planområdet.  

 

 

Till ovanstående bestämmelser finns ytterligare beskrivningar angivna i 

planbeskrivningen. 

 

 
Planbeskrivning 
 

- Stycket Fornlämningar på sidan 8 och 9 i kapitlet Tidigare ställningstaganden har 

reviderats. Kompletteringar relaterar i huvudsak till den arkeologiska utredning som har 

tagits fram för planområdet av Kalmar läns museum under 2022. En bedömning har även 

gjorts för de stenmurar som är belägna i planområdets södra och västra del. 

 

- Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 10 under Natur i delen 

Förutsättningar och förändringar. En tillagd beskrivning redogör för möjliga 

kompletterande åtgärder som kan värna områdets naturvärden och de rödlistade arterna. 

 

- På sidan 11 under Natur i delen Förutsättningar och förändringar har översiktskartan 

uppgraderats med den nya utformningen av planförslaget. 

 

- Stycket Dagvatten på sidan 13 och 14 under Miljöförhållanden i kapitlet Förutsättningar 

och förändringar har reviderats och anpassats till planförslagets ändrade utformning. 

Tillägg och förtydliganden omfattar i huvudsak frågor om dagvatten gällande hantering, 

kvalitet, kvantitet samt dess påverkan på omgivningen. 

 

- Stycket Buller på sidan 14 och 15 under Miljöförhållanden i kapitlet Förutsättningar och 

förändringar har reviderats. Komplettering har gjorts med en bedömning av påverkan av 

buller utifrån de riktvärden som anses som godtagbara för skolgård och skolbyggnad. 

 

- Ändring har gjorts i planbeskrivningen på sidan 15 under Förorenad mark i kapitlet 

Förutsättningar och förändringar. Ändringen innebär att om föroreningar skulle påträffas 

inom planområdet ska området saneras så att nivåerna för Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för Känslig Mark-användning (KM) uppfylls. 

 

- Ändring har gjorts i planbeskrivningen på sidan 16 under Bebyggelseområden i kapitlet 

Förutsättningar och förändringar. Ändringen innebär att det för bostadsbebyggelse gäller 

en högsta nockhöjd om 10 meter för huvudbyggnad. 
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- Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 16 och 17 under Kulturvärden i 

kapitlet Förutsättningar och förändringar. Beskrivningarna omfattar bedömning av 

kulturvärden för Långelids förskola och väg 733. 

 

- Stycket Gång- och cykelvägar på sidan 17 och 18 under Gator och trafik i kapitlet 

Förutsättningar och förändringar har reviderats. Tillägg redogör för möjligheterna till 

placering av gång- och cykelväg i naturområdet öster om kvartersmarken för Skola. 

 

- Stycket Planförslaget i text på sidan 19, 20 och 21 i kapitlet Förutsättningar och 

förändringar har reviderats. Beskrivningar av bestämmelserna e5 , e6 , e7 ,  x1 och x2 har 

tagits bort.  

Vid beskrivning av användningsändamålen Gång/Cykel och Natur har tillägg gjorts som 

redogör för möjligheterna till placering av gång- och cykelväg i naturområdet öster om 

kvartersmarken för Skola.  

Texten gällande högsta nockhöjd för huvudbyggnad som utgör bostadsbebyggelse har 

ändrats till 10 meter. 

I beskrivning av kvartersmark för Skola har texten gällande bestämmelse p4 reviderats.  

Tillägg har också gjorts där det framgår att byggnader som utgör allmännyttiga energi-

anläggningar och som är placerade inom kvartersmark för Skola får tolkas som 

komplementbyggnad enligt planbestämmelserna.  

En beskrivning av en ny planbestämmelse, n2 , har lagts till i texten där det framgår att 

markåtgärder inte får utföras i det angivna egenskapsområdet. 

Revidering har gjorts i texten vid Markreservat där det framgår att bestämmelsen h gäller 

inom kvartersmark för Skola och innebär att allmännyttiga energianläggningar får placeras 

inom dess användningsområde.  

 

- Stycket Organisatoriska frågor i kapitlet Genomförande har reviderats. Beräknad tidsplan 

har justerats. 

 

- Stycket Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m. på sidan 23 under 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser i kapitlet Genomförande har reviderats. Av 

tillägg till texten framgår att det för befintliga energianläggningar inom kvartersmarken 

för Skola behöver upplåtas ledningsrätt eller servitut för att säkerställa att de får vara kvar. 

 

- Ett nytt stycke, Upplysningar, har lagts till på sidan 24 i kapitlet Genomförande. Stycket 

beskriver vilken hänsyn som ska tas till förekommande naturvärden och fornlämningar i 

samband med planens genomförande. 

 

- Komplettering har gjorts på sidan 26 i kapitlet Konsekvenser av planens genomförande. 

Tillkommen beskrivning berör planförslagets anpassning med hänsyn till vad som 

framkommit av den arkeologiska utredning som har tagits fram av Kalmar läns museum. 

Beskrivning har även tillkommit gällande de två stenmurar som är belägna i planområdets 

södra del. 

 

 
Dagvattenutredning 
  

- Den dagvattenutredning som har tagits fram för detaljplanen har reviderats utifrån 

framförda synpunkter och de förändringar som skett gällande planområdets utformning. 
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Arkeologisk utredning 
  

- En arkeologisk utredning har tagits fram för planområdet av Kalmar läns museum under 

2022, benämnd Odlingsspår i Rödsle (Arkeologisk rapport 2022:25). Planförslaget har 

anpassats med hänsyn till vad som framkommit av utredningen. 

 

 

 

Bilaga Dagvattenplan för Oskarshamns kommun, daterad 2021-04-13, har utgått från 

planhandlingarna. Likaså Recipientutredning ÖP Oskarshamn, daterad 2021-03-09. 

 

Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar gjorts. 

 

 

Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 17 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

Yttrande från Ankomstdatum Kommentar 

Myndigheter, verk etc   

1. Länsstyrelsen 2021-12-01 Erinran, upplysningar 

2. Lantmäteriet 2021-06-28 Erinran 

3. Skogsstyrelsen 2021-06-29 Upplysningar 

4. Trafikverket 2022-03-24 Erinran 

   

Organisationer, företag, förvaltningar etc   

5. Tekniska nämnden  2021-06-30 Ingen erinran 

6. Bildningsnämnden  2021-07-08  Erinran 

7. E.ON Energidistribution AB 2021-06-24 Ingen erinran 

8. Oskarshamn Energi AB 2021-07-12 Ingen erinran 

9. Skanova 2021-07-12 Upplysningar 

10. Döderhults Naturskyddsförening 2021-07-13 Erinran 

11. Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 2021-07-14 Erinran 

12. Biologiska Sällskapet 2021-07-14 Erinran 

13. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 2021-07-14 Erinran 

 

Privatpersoner 

  

14. Privatperson 1 2021-06-21 Synpunkter 

15. Privatperson 2 2021-06-22 Synpunkter 

16. Privatperson 3 2021-07-07 Synpunkter 

17. Privatperson 4 och 5 2021-07-14 Synpunkter 

   

 

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

beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den 

antas. Planen behöver utifrån prövningsgrunden miljökvalitetsnormer för vatten bearbetas enligt 

Länsstyrelsens synpunkter. Utöver det bör länsstyrelsens synpunkter under Upplysningar beaktas. 

 

Prövning enligt 11 kap 10 § PBL 

 Miljökvalitetsnormer för vatten 

 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering 

Dagvattenutredningen behöver kompletteras med att det råder måttlig ekologisk status för 

kustvattenförekomsten Inre Oskarshamnsområdet, bland annat på grund av övergödning. Belastningen 

från Döderhultsbäcken, vilken redan i dagsläget har otillfredsställande ekologisk status (med måttlig 

ekologisk status avseende just näringsämnen bland annat fosfor), förbättrar inte situationen i inre 

hamnen. Kommunen behöver arbeta med åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten både i 

Döderhultsbäcken och inre hamnen. I dagvattenutredningen på sidan 6 under rubrik Oskarshamns FÖP 

och dagvattenplan, har det skrivits att utspädningen är stor. Döderhultsbäcken och 

Oskarshamnsområdet får inte ytterligare belastas eftersom det redan i dagsläget har för höga halter av 

bland annat övergödande ämnen. Detta gäller generellt för hela Östersjöområdet inklusive alla 

kustvattenförekomster utefter Östersjön och utspädningsargumentet går inte att använda. Ändra och 

justera detta i kommunens dagvattenutredning och motsvarande i planbeskrivningen. Justera även 

texten gällande utspädning i Oskarshamns dagvattenplan främst i kapitel 6. Det är bra att kommunen 

konstaterar på sidan 11 och 12 att dagvatten ska hanteras samt hur och var detta är tänkt. Men 

avslutningen på sidan 12 där behöver kommunen förtydliga att inga ytterligare tillskott av föroreningar 

får belasta vare sig Döderhultsbäcken eller Inre Oskarshamnsområdet. Kan det som inte klarar att 

renas skada recipienten och hur i så fall? Åtgärder ska göras så att ingen ytterligare belastning av 

övergödande ämnen förekommer och då främst göra insatser för att minska fosforbelastningen. 

 

Sammanfattning; Den föreslagna förtätningen av ett jungfruligt skogsområde (som innehåller mycket 

berg och tunt ytskikt) i Rödsle kan alltså ge ett visst tillskott av bland annat näringsämnen då främst 

fosfor från dagvattnet. Därför behöver en ökad andel av åtgärder inom det föreslagna planområdet 

göras alternativt fördröjningsåtgärder utanför planområdet innan yt- och dagvatten når fram till 

Döderhultsbäcken. Det är en fördel att så mycket Natur sparas (tyvärr mest berg och tunt ytskikt) men 

det är inte bra att slutsatsen blir att ett tillskott av näringsämnen kommer att transporteras ut från detta 

föreslagna planområde. Kommunen behöver visa på att planområdet är lämpligt för 

bostadsbebyggelse. 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen har gjort en bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs för detaljplanen men 

länsstyrelsen kan inte med befintligt material bedöma om förslaget innebär en betydande 

miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver uppdateras avseende MKN 

vatten och dagvattenhantering för att avgöra om förslaget innebär betydande miljöpåverkan. 

 

Upplysningar 

 

Förorenade områden 
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Länsstyrelsen har inga uppgifter om att marken kan vara förorenad. Detta betyder inte att föroreningar 

inte kan finnas inom planområdet. Det är inte ovanligt att mark i samhällen är utfyllda med förorenade 

massor eller att det på mark i närheten av samhällen har skett dumpning av förorenat avfall. 

 

Kommunen har, i planbeskrivningen s. 14 om förorenad mark, angett att om föroreningar påträffas 

inom planområdet ska området saneras så att nivåerna för Mindre Känslig Markanvändning (MKM) 

uppfylls. Länsstyrelsen anser att föroreningar i nivå med MKM är mycket höga och är allmänt 

godtagna för industrimark. Området är till största del planlagt för bostäder, naturområde och skola. 

 

Vedertagna nivåer för bostäder och skola är känslig markanvändning, KM, enligt Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenade områden. Platsspecifika riktvärden kan användas. Om 

platsspecifika riktvärden tas fram bör dessa med tillhörande beräkningar skickas in till Länsstyrelsen 

för granskning. Lika skyddsnivåer bör eftersträvas inom ett område som totalt sett har samma typ av 

markanvändning, exempelvis ett bostadsområde. Detta för att främja en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser (vilket uttrycks bland annat i miljömålet God bebyggd miljö och 

PBL). Riskerna med kvarlämnade föroreningar kan vara svårbedömda i ett långtidsperspektiv 

(användning av marken i ett område kan ändras, förutsättningarna för spridning kan förändras och 

föroreningar kan flyttas vid grävarbeten). I praktiken kan det också vara svårt att hantera olika 

restriktioner för mindre volymer eller ytor, vilket medför att risken ökar för felaktig hantering i 

framtiden. 

 

Planen behöver uppdateras med vedertagna föroreningsnivåer som ska gälla på samtliga delar av 

planområdet. Detta för att tydliggöra vilken efterbehandlingsnivån ska gälla om föroreningar påträffas 

inom planområdet. 

 

Buller 

Då detaljplanen omfattar både bostäder och en utökning av den befintliga förskolan Långelid bör 

detaljplanen uppdateras med de riktvärden som gäller för buller på skolgårdar. Kommunen bör även 

beskriva hur riktvärdet för skolgård klaras inom detaljplaneområdet. 

 

Natur 

Det är viktigt att hänsyn tas till naturvärdena i naturmarken när dagvattenanläggningarna ska anläggas 

och planen i övrigt ska genomföras. Naturmarken behöver skyddas så att inte den används för 

massupplag och uppställning av maskiner mm. Arbetsområdena behöver begränsas så att naturmarken 

inte påverkas negativt. 

 

Det vore bra om det kom till en planbestämmelse som hindrade skogsbruk i naturmarken för att gynna 

de rödlistade arterna. Positivt vore det också om kommunen kunde öka mängden död ved i området 

samt sätta upp fågelholkar. 

 

Kulturmiljö 

Arkeologi 

En arkeologisk utredning behöver genomföras för att utreda status på befintliga lämningar i området 

men även om det finns idag okända fornlämningar här som kan komma att påverka utformningen av 

planen. Rekommendationen är att genomföra arkeologisk utredning innan planen färdigställs eftersom 

nya fornlämningar kan innebära att delar av planen inte kan genomföras. Storleken på området medför 

att kommunen ska söka samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet direkt för att inleda arbetet med 

den arkeologiska utredningen. Länsstyrelsen beställer en sådan utredning i detta fall. 

 

Bebyggelse, vägar 

Planbeskrivningen saknar beskrivningar och bedömningar av kulturvärden så som till exempel berörd 

förskola samt ändringen av vägen till Hycklinge, som är utpekad som högsta klass i inventeringen för 

kulturhistoriskt värdefulla vägar (Vägen som kulturarv, Länsstyrelsen i Kalmar län). 
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Planbestämmelser 

- e7 Torn och ”liknande byggnadsvolymer …….” Det är olämpligt att använda uttryck som ”liknande 

byggnadsvolymer”. Kommunen ska i planen sätta gräns för vad som får byggas. Det ska inte avgöras 

av den som ska utnyttja planen. Bestämmelsen anses därför inte uppfylla tydlighetskravet i PBL 4 kap 

32 § 2:a stycket. 

 

- Markreservat x1 och x2 – genomförandet bör framgå av planbeskrivningen. 

 

 

 

Kommunens svar: Till granskningen har kommunen tagit fram ett reviderat förslag på  

detaljplanehandlingarna där ändringar och förtydliganden har gjorts i 

plankartan, planbeskrivningen och dagvattenutredningen. 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt dagvattenhantering 

Den dagvattenutredning som har tagits fram för detaljplanen har reviderats 

utifrån framförda synpunkter och de förändringar som skett gällande 

planområdets utformning. Av utredningen framgår nu att kustvattenföre-

komsten Inre Oskarshamnsområdets ekologiska status är klassad som 

måttlig bland annat på grund av övergödning. Tidigare beskrivningar med 

argument angående utspädning av dagvatten har tagits bort i plan-

beskrivningen och dagvattenutredningen. 

Bilaga Dagvattenplan för Oskarshamns kommun, daterad 2021-04-13, har 

utgått från planhandlingarna. Likaså Recipientutredning ÖP Oskarshamn, 

daterad 2021-03-09. 

  

I det reviderade planförslaget har andelen fördröjningsåtgärder utökats till 

sin yta inom och utanför planområdet. Utöver blivande diken och naturliga 

lågpunkter inom planområdet, har särskilt utvalda låglänta områden 

betecknats med egenskapsbestämmelsen dagvatten1 , vilket innebär att 

marken där är avsedd för hantering av dagvatten. Delar av uppkommit 

dagvatten inom planområdet kommer även att ledas ner till naturområde 

direkt söder om väg 733 för markinfiltration samt till naturområde norr och 

öster om planområdet.  

Detaljplanens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för 

vatten negativt eller äventyra framtida kvalitetskrav i Döderhultsbäcken 

och Inre Oskarshamnsområdet. 

 

Dagvattnet kommer hanteras via öppen hantering med fördröjning i 

lågpunkter och naturliga diken innan det når recipienten. Flödesmässigt 

bedöms avsedd exploatering inte utgöra något hinder. Det föreligger goda 

möjligheter att avvattna områdena via befintliga lågpunkter för utjämning 

och infiltration. 

Avseende föroreningsbelastning bedöms en fullgod rening kunna ske via 

befintliga lågpunkter och ingen förändring avseende flöden eller 

föroreningsbelastning till recipient kommer att ske. Kommunen bedömer 

härigenom att planområdet är lämpligt för bostadsbebyggelse och skol-

verksamhet. 

 

Vidare har Oskarshamns kommun för avsikt att genom framtida insatser 

minska föroreningar via dagvatten från tätorten till Döderhultsbäcken samt 

Inre hamnen. Ett flertal åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet från 

olika delar av tätorten kan då bli aktuellt. En av åtgärderna innebär att en 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

DETALJPLAN DEL AV RÖDSLE 1:1 MED FLERA FASTIGHETER 

 

 

 
9 (25) 

 

damm kan anläggas vid en naturlig lågpunkt som ligger vid den så kallade 

”Gamla snötippen” vid Norra Fabriksgatan och Döderhultsbäcken. 

Dammen kommer möjliggöra för en naturlig rening och fördröjning. En 

annan åtgärd kan ske vid Döderhultsbäckens utlopp till Inre hamnen och 

Östersjön genom att skärmbassänger där anordnas för rening och 

sedimentation av dagvatten.  

Kommunens syfte med de olika dagvattenlösningarna är att dessa ska 

kunna bidra till att miljökvalitetsnormerna för hav, sjöar och vattendrag 

uppnås. Vid detaljplanering görs därför en översyn av topografin och hur 

vattnet rinner genom områden för att identifiera lågstråk och viktiga 

vattenvägar och eventuellt instängda områden. Dagvattensystemen ska 

också vara utformade så att föroreningarna kan avskiljas eller nedbrytas 

innan det når recipienten. Tillförseln av föroreningar till dagvattensystemen 

ska begränsas så långt som möjligt och föroreningar ska i första hand 

angripas vid källan. 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Planförslaget har uppdaterats avseende MKN vatten och dagvatten-

hantering. Den samlade bedömningen gällande dagvatten är att uppkommit 

dagvatten efter exploatering ej kommer ha någon negativ påverkan på 

recipienten vare sig kvalitativt eller kvantitativt. Detaljplanens genom-

förande bedöms inte heller påverka miljökvalitetsnormerna negativt. 

Kommunen har gjort bedömningen att någon betydande miljöpåverkan inte 

kan antas medfölja planens genomförande. Någon miljökonsekvens-

beskrivning behöver därför inte upprättas. 

 

Förorenade områden 

Ändring har gjorts i planbeskrivningen på sidan 15 under Förorenad mark i 

delen Förutsättningar och förändringar. Ändringen innebär att om 

föroreningar skulle påträffas inom planområdet ska området saneras så att 

nivåerna för Naturvårdsverkets generella riktvärde för Känslig Mark-

användning (KM) uppfylls. 

 

Buller 
Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 14 och 15 under 

Buller i delen Förutsättningar och förändringar. En bedömning har gjorts 

utifrån påverkan av buller och de riktvärden som anses som lämpliga för 

skolgård och skolbyggnad. Ytterligare beskrivningar redogör för de 

rådande förutsättningarna på platsen och hur riktvärdena kan klaras. 

Planförslaget bedöms inte medföra att högsta rekommenderade gränsvärden 

gällande buller överskrids inom planområdet. 

 

Natur  

Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 10 under Natur i 

delen Förutsättningar och förändringar. En tillagd beskrivning redogör för 

möjliga kompletterande åtgärder som kan värna områdets naturvärden och 

de rödlistade arterna. 

Komplettering har även gjorts på sidan 24 under Upplysningar i delen 

Genomförande. Beskrivningar anger på vilket sätt hänsyn ska tas till de 

naturvärden som förekommer inom och intill planområdet vid genom-

förandet av detaljplanen. 
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Kulturmiljö 

Arkeologi 

En arkeologisk utredning har tagits fram för planområdet av Kalmar läns 

museum under 2022, benämnd Odlingsspår i Rödsle (Arkeologisk rapport 

2022:25). Planförslaget har anpassats med hänsyn till vad som framkommit 

av utredningen. De områden som har pekats ut i rapporten och som kräver 

ytterligare utredning eller bevarande får sina lägen inom mark med 

benämning Natur som användningsändamål. För dessa områden (3 st) 

gäller planbestämmelse n2 som anger att markåtgärder inte får utföras. 

Exploatering undviks därmed på sådan mark som bedömts vara av 

arkeologiskt intresse utifrån den tolkning samt de åtgärdsförslag som 

framgår av rapporten. 

 

Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 8 och 9 under 

Fornlämningar i delen Tidigare ställningstaganden. 

Kompletteringar har även gjorts i planbeskrivningen på sidan 24 under 

Upplysningar i delen Genomförande. 

Komplettering har även gjorts på sidan 24 under Upplysningar i delen 

Genomförande. Beskrivningar anger på vilket sätt hänsyn ska tas till de 

fornlämningar som förekommer inom och intill planområdet vid genom-

förandet av detaljplanen. 

 

Bebyggelse, vägar 

Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen på sidan 16 och 17 under 

Kulturvärden i delen Förutsättningar och förändringar. Beskrivningarna 

omfattar bedömning av kulturvärden för Långelids förskola och väg 733. 

Kommunens bedömning är att genomförandet av de föreslagna ändringarna 

för vägsträckningen inte kommer att innebära någon betydande påverkan på 

vägens kulturvärde som helhet. Vad gäller Långelids förskola bedömer 

kommunen att denna inte besitter något betydande kulturvärde. 

  

Planbestämmelser 
Bestämmelse e7 med text ”Torn och liknande byggnadsvolymer …….”  

har tagits bort som bestämmelse i planförslaget. Planbeskrivningen har 

reviderats där text har tagits bort som gäller planförslagets intention att 

möjliggöra för karaktärsskapande och varierad bebyggelse med torn och 

liknande byggnadsvolymer. 

 

Bestämmelser om markreservat för allmän gång- och cykeltrafik, x1 och x2 , 

har tagits bort från planförslaget. Kompletteringar har gjorts i plan-

beskrivningen på sidan 19 vid Natur under Planförslaget i text i delen 

Förutsättningar och förändringar. Där framgår att för det område som 

ligger öster om kvartersmarken för Skola och som är angivet som Natur är 

det även tillåtet att anlägga eventuell framtida gång- och cykelväg. Gång 

och cykelväg kan där ses som ett komplement till områdets användning och 

inrymmas inom användningen Natur. 
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2. Lantmäteriet 
 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-14) har följande 

noterats: 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 

PLANKARTA 

Gränsen runt Aftonsången 1 är svårtolkad. Det är svårt att avgöra om gränsen 

enbart är från grundkartan eller även omfattas av en egenskapsgräns eller liknande. 

 

Överlag är plankartans gränser svårtolkade eftersom det är mycket information och 

tjocka linjer från grundkartan. 

 

Under gränsbeteckningar saknas administrativ gräns (krävs inte) och längre ner 

återfinns rubrik med administrativa bestämmelser. Det blir därmed tvetydigt och 

det är lämpligt att ta bort rubriken. 

 

BESKRIVNING AV HUR X-OMRÅDET SKA GENOMFÖRAS OCH SKÖTAS 

I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i 

planbeskrivningen om x-området eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet 

vill här påpeka följande vad gäller x-områden: 

 

 Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att 

byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att 

bilda en rättighet för allmänhetens tillträde till x-området. För att 

rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns en 

upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. 

 

 Om någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att 

kommunen ska ordna en rättighet för att använda utrymmet och betala 

ersättning för detta. 

 

 Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar 

på x-områden. Om ingen annan bygger ut anläggningar på området faller 

det därför rimligen på kommunen att ordna detta. 

 

 Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden 

sedan man t.ex. skapat rättighet för området. 

 

 Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring xområdet 

krävs det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal 

fastighet för att det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området i en 

lantmäteriförrättning. 

 

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med 

anledning av att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske 

borde överväga att lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats 

istället för som x-område? 
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Kommunens svar: Plankartan har reviderats vad gäller redovisning samt utförande för  

gränslinjer. Grundkartan som utgör bas för plankartan har justerats  

för ökad tydlighet. Gränslinjer vid Aftonsången 1 har reviderats. 

 

Rubrik med administrativa bestämmelser kvarstår på plankartan.  

Detta då de kvarstående bestämmelserna därunder utgör administrativa  

bestämmelser.  

Bestämmelsen h gäller inom kvartersmark för Skola. För att förtydliga detta  

har texten för bestämmelsen h reviderats och lyder nu enligt följande:  

”Inom användningsområdet får allmännyttiga energianläggningar  

placeras”. En kompletterande beskrivning har gjorts i planbeskrivningen på  

sidan 23 vid Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggningar, servitut mm. i  

delen Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser i kapitlet Genomförande.  

 

Förekommande x-områden med planbestämmelserna x1 och x2 tas bort. Vid  

ett eventuellt framtida behov av allmän gång- och cykelväg inom området  

öster om kvartersmarken för skola, bedömer kommunen att detta är möjligt  

att genomföra även utan x-område. En gång- och cykelväg ska i sådant fall  

ses som ett komplement till områdets användning och kan därmed  

inrymmas inom dess benämning Natur. Hela det aktuella området ligger  

inom fastighet som ägs av kommunen.  

 

En kompletterande beskrivning har gjorts i planbeskrivningen på sidan 19  

vid Natur i delen Planförslaget i text i kapitlet Förutsättningar och  

förändringar. Så även i planbeskrivningen på sidan 18 vid Gator och trafik 

i kapitlet Förutsättningar och förändringar.  

I beskrivningarna framgår att en framtida gång- och cykelväg i det aktuella  

området kan ses som ett komplement till områdets användning och  

inrymmas inom användningen Natur. 

 

 

 

3. Skogsstyrelsen 
 

Vi har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende. 

 

Vi vill uppmärksamma er på att ett objekt med höga naturvärden, N 514 – 1999 (se bifogad 

beskrivning) är beläget i nära anslutning till planerat område. Dess naturvärden skulle påverkas 

negativt om åtgärder läggs för nära eller inom detta objekt. 

 

Exakt lokalisering finns på www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. 

Dessa register fylls också kontinuerligt på med nya områden. 

 

I övrigt har vi inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att 

tillföra som har bäring på detta. 

 

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett 

sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar 

av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår 

bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och 

hushållning med naturresurser. 
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Tillägg gjort av kommunen: 

Nedan ses den text som tillhör den beskrivning (benämnd Registrerad Objekt med naturvärden N 514-

1999, Inventeringsdatum 1999-06-01) som bifogats yttrandet. Följande står att läsa under Beskrivning 

och allmän bedömning:  

 

”En sänka med ett surdråg i botten med bland annat klibbal. I söder finns en liten brant med äldre 

gran nedanför. Inslag av murkna granlågor. I norr en blockig sluttning med bland annat äldre ekar. 

Området har höga naturvärden och granarna i anslutning till branten i söder bör lämnas orörda. 

Träd som faller här bör lämnas kvar. I norra delen bör en del av ekarna frihuggas.” 

 

 

Kommunens svar: Det nämnda objektet med benämning N 514-1999 är beläget inom  

fastigheten Hycklinge 4:8 och ligger på ett avstånd om mer än 50 meter  

från det aktuella planområdets norra gräns. 

 

Kommunen anser att genomförandet av detaljplanen inte kommer att  

innebära någon betydande negativ påverkan för det nämnda objektet. Detta  

då markområdet mellan objektet och planområdet utgörs av befintlig skog  

och då avståndet som uppgår till mer än 50 meter bedöms som tillräckligt  

långt. Genom den anpassning och hänsyn som tagits utifrån den framtagna  

naturvärdesinventeringen, bedöms planförslaget innebära att inga värdefulla  

naturvärden påverkas. Kvartersmark för nya bostäder har förlagts utifrån att  

minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för  

skyddade arter. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

 

 
 

4. Trafikverket 
 

Samrådsyttrande 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Planförslaget syftar till att 

tillskapa bostäder. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Planförslaget berör direkt statlig väg 733 på vilken föreslås åtgärder i form av uträtning, GC och ny 

anslutning till planområdet. 

Det pågår en dialog mellan Oskarshamns kommun och Trafikverket om ett kommunalt övertagande av 

ca 500 m statlig väg samt utökning av kommunalt väghållningsområde fram till trevägskorsningen vid 

Rödslegården där även annan kommunal verksamhet och målpunkter för lokalt friluftsliv finns. 

Under förutsättning att kommunen och Trafikverket tecknar en överenskommelse om kommunalt 

övertagande av väg 733 och kommunen utför åtgärder enligt planförslaget efter att vägen övergått till 

kommunalt huvudmannaskap, har Trafikverket inget att erinra mot planförslaget. 

I de fall ingen överenskommelse om övertagande tecknas kan Trafikverket utföra, eller låta utföra, 

åtgärderna under förutsättning att åtgärderna överensstämmer med kraven i VGU (Vägars och gators 

utformning). Detta kan dock endast ske efter att avtal skrivits mellan kommunen och Trafikverket där 

kommunen åtar sig det finansiella ansvaret och då Trafikverket har tillgängliga resurser. 

Trafikverket anser att berörd vägsträcka är lämplig att överföra till kommunen vilket också ger 

kommunen möjligheter att anpassa vägen efter såväl denna som eventuellt kommande detaljplaner, 

anlägga GC på sträckan etc. 
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Kommunens svar: Diskussioner förs mellan kommunen och Trafikverket i enlighet med deras  

yttrande. En ombyggnad av väg 733 inom planområdet ingår i projektet för  

planens genomförande, medan Trafikverket åtagit sig att rusta upp kör- 

banan på resterande bit fram till Naturcenter. Dock är inget avtal ännu  

tecknat. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

 

 
5. Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden har inga synpunkter på upprättat planförslag för Rödsle 1:1 m fl 

fastigheter. 

 

Tekniska kontoret har medverkat vid planens framtagande, och har inga ytterligare 

synpunkter på planförslaget. 

 

 

Kommunens svar: Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

  

 

 

6. Bildningsnämnden 
 

Bildningsnämnden har godkänt bildningsförvaltningens förslag till yttrande enligt nedanstående 

och överlämnat detta som nämndens yttrande; 

 

Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 

ser mycket positivt på att möjliggöra för fler bostäder i ett område nära en av våra F-9 skolor. Det är 

även positivt att det ska möjliggöras för en framtida utökning av befintlig verksamhet vid Långelids 

förskola. Vid en expansion av bostäder och även eventuell förskola krävs det dock att 

trafiksituationen vid Rödsleskolan ses över. Detta gäller framför allt vid lämnings- och 

hämtningszon/parkering/skolskjutshållplats på vägen Långelid mittöver fastigheten Hymnen 1. På 

morgon och eftermiddag är det mycket trafik av olika slag - gående, cyklande, personbilar och 

skolskjutsfordon. De flesta av barnen som rör sig där är i åldern 6 till 12 år. Om det blir fler bostäder 

och även fler förskolebarn längre upp på gatan kommer det innebära en ökning av trafiken förbi 

detta område då det är den naturliga tillfartsvägen. 

 

 

Kommunens svar: En ombyggnation av området med hämtningszon/parkering/skolskjutsplats  

vid Rödsleskolan beräknas vara färdig under 2022. Åtgärden har planerats i  

dialog mellan Tekniska kontoret och bildningsförvaltningen. 

Anläggandet av den nya gång- och cykelvägen längs med Långelidsvägen  

beräknas vara klar under december 2022. Den nya GC-vägens sträckning  

blir från Rödsleskolan fram till det nya planområdet. GC-väg mellan Norra  

vägen och Rödsleskolan finns sedan tidigare. Gång- och cykeltrafik blir  

därmed separerad från körbanan med övrig trafik på Långelidsvägen.  

Ytterligare GC-vägar till det nya bostadsområdet kommer att anläggas i  
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enlighet med planförslaget. 

  

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

 

 

7. E.ON Energidistribution AB 
 

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. 

 

 

Kommunens svar: Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

  

 
 
8. Oskarshamn Energi AB 
 

Oskarshamn Energi AB har inget att erinra mot planförslaget. 

 
 
9. Skanova AB 
 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Utmed Långelid vägen finns en befintlig stolplinje som kan beröras av byggandet av bredare 

väg. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 

Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 50 00 

 

 

Kommunens svar: En beskrivning finns på sidan 16 i planbeskrivningen under El, tele och opto  

i delen Teknisk försörjning. Där framgår att nämnda ledningar längs med  

Långelidsvägen behöver flyttas samt att kommunen ska bekosta denna flytt. 

En beskrivning med samma innebörd finns även på sidan 22 i plan- 

beskrivningen under Ledningsrätt i delen Fastighetsrättsliga frågor och  

konsekvenser. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 
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10. Döderhults Naturskyddsförening 
 

Döderhults Naturskyddsförening (DNF) har tagit del av samrådsremissen och lämnar följande 

yttrande: 

 

I området finns enligt underlaget fladdermöss, skyddsvärda arter som spillkråka, vippärt, glada mm. 

Vid detaljplaneläggningen bör man ta hänsyn till dessa arter och inte bebygga eller försvåra för deras 

livsmiljö. 

 

Boende i Rödsleområdet får längre till skog och rekreation. 

 

Eventuella tillrinnande vattendrag till Döderhultsbäcken ska värnas.  

 

 

Kommunens svar: En naturvärdesinventering har gjorts av Biofactum AB & Sundh Miljö våren  

2020. Där framgår bland annat att det inventerade området har till största  

delen låga – måttliga naturvärden. Med hänsyn till vad som i övrigt framgår  

av inventeringen, såsom bland annat påträffade rödlistade arter som  

Vippärt, Grönsångare och Talltita, har ytor för kvartersmark begränsats och  

anpassats i betydande omfattning vad gäller läge och storlek. Vippärt bevaras  

och Talltita värnas genom att områdena för dessa helt undantas som del av  

planområdet. Grönsångare värnas om genom att kvartersmarkens yta  

begränsas och därmed låter skogen så långt möjligt stå kvar. Stora delar av de  

norra och nordöstra delarna av området för naturvärdesinventeringen har  

utlämnats som mark för detaljplanen och påverkas därmed i mindre  

omfattning. Stora delar av planområdet planläggs också som natur i  

bevarande syfte. Rapporter beträffande fladdermöss, spillkråka och glada  

härrör från närområdet och framför allt från området kring Hycklinge hage.  

Arterna har inte rapporterats inom de marker som specifikt utgör det aktuella  

planområdet. 

 

Genom den anpassning och hänsyn som tagits till vad som framkommit av  

naturvärdesinventeringen bedöms planförslaget innebära att inga värdefulla  

naturvärden påverkas. Kvartersmark för nya bostäder har förlagts utifrån att  

minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för 

skyddade arter. 

 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande  

negativ påverkan vad gäller närheten till skog och rekreation för de boende i  

Rödsleområdet. Detta då en stor andel av ytan inom det nya planområdet blir  

planlagd som Natur och då anläggandet av nya gång- och cykelvägar samt  

gångstigar kommer att öka tillgängligheten till skog och rekreation, både för  

befolkningen inom Rödsleområdet och för tätorten i övrigt. I den norra delen  

av planområdet har det planlagts för en allmän parkering som också bidrar  

till en ökad tillgänglighet till naturområdet.  

 

Inga tillrinnande vattendrag till Döderhultsbäcken förekommer inom  

planområdet. Det dagvatten som uppkommer inom planområdet och som  

senare rinner vidare till Döderhultsbäcken omhändertas dessförinnan  

genom fördröjning, infiltration och naturlig rening. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 
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11. Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 
 

Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult önskar att hänsyn tas till en gammal mur, troligen gräns 

mellan dåvarande Rödsle- och Hycklinge gårdar, samt en järn- eller bronsåldersgrav. Båda är 

markerade med rött på bifogad karta.  

 

 

Kommunens svar: Den stenmur som givits en röd markering på bifogad karta, har sitt läge  

delvis på sådan mark som enligt planförslaget utgörs av kvartersmark och  

därmed ska exploateras. I den arkeologiska utredning som tagits fram av  

Kalmar läns museum är inte muren omnämnd som av arkeologiskt intresse  

eller som fornlämning som ska bevaras. Kommunen bedömer att stenmuren  

inte utgör ett betydande kulturvärde. Kommunen bedömer att stenmuren inte  

omfattas av biotopskyddsbestämmelser, då ingen av stenmurens sidor idag  

gränsar till jordbruksmark och då muren är belägen helt inom skogsmark. Det  

förekommer ingen jordbruksmark inom eller i direkt anslutning till plan- 

området idag. Marken ägs av kommunen. Kommunen bedömer att jordbruks- 

mark inte heller kommer att vara aktuellt på platsen i framtiden. Planförslaget  

innebär att muren kommer att tas bort. 

 

Det som beskrivits som en järn- eller bronsåldersgrav och som återges med  

röd markering på bifogad karta, har sitt läge inom ett område som är benämnt  

med L2022:5653 enligt den arkeologiska utredning som tagits fram av  

Kalmar läns museum under 2022. Planförslaget har reviderats med hänsyn  

tagen till vad som framkommit av denna utredning och nämnda område  

ligger nu helt inom sådan mark som har Natur som användningsändamål.  

Därmed är det inte aktuellt med exploatering på den mark som tillhör  

området benämnt L2022:5653. 

 

Till granskningen har kommunen tagit fram ett reviderat förslag på  

detaljplanehandlingarna. Gränser för kvartersmark har anpassats till området  

benämnt L2022:5653. Kompletterande beskrivning har lagts till i  

planbeskrivningen på sidan 8 och 9 under Fornlämningar i kapitlet Tidigare  

ställningstaganden. Kompletterande beskrivning har även lagts till i  

planbeskrivningen på sidan 26 i kapitlet Konsekvenser av planens  

genomförande. 

 

  

 
 
12. Biologiska Sällskapet 
 

Biologiska sällskapet i Oskarshamn har tagit del av handlingarna i rubricerade ärende och har besökt 

området i juli 2021. 

 

Utöver de arter som nämns i naturvärdesinventeringen från våren 2020 har vi inte påträffat några arter 

som påkallar särskild uppmärksamhet eller skydd. 

 

Kulturmiljö. Det finns ett röse vid koordinaten (RT90) 6349994/1535222 och det borde klargöras om 

det är ett odlingsröse eller sammanhänger med det gravfält som finns nära intill men på andras sidan 

vägen mot Hycklinge. 
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Det finns en stenmur i riktning SV–NO ungefär vid koordinaten (RT90) 6349900/1535307. Det är ett 

objekt som skall bevaras men det har ej markerats på plankartan. 

 

 

Kommunens svar: Planförslaget bedöms innebära att inga värdefulla naturvärden påverkas.  

Planförslaget har anpassats och tagit hänsyn till vad som framkommit av  

naturvärdesinventeringen. 

 

Det röse som omnämns vid koordinaten (RT90) 6349994/1535222 bedöms  

ligga inom det område som är benämnt med L2022:5653 enligt den  

arkeologiska utredning som tagits fram av Kalmar läns museum under 2022.  

Planförslaget har reviderats med hänsyn tagen till vad som framkommit av  

denna utredning och nämnda område ligger nu helt inom sådan mark som har  

Natur som användningsändamål. Därmed kommer exploatering som sker  

inom kvartersmark och gatumark inte att ske på den mark som tillhör  

L2022:5653. För att kunna fastställa rösets och områdets status ytterligare  

skulle en vidare undersökning i form av arkeologisk förundersökning  

behöva genomföras. En sådan bedöms dock inte vara nödvändig för planens  

genomförande då nämnda område inte är aktuellt för exploatering. 

 

Den stenmur som ligger i riktning SV–NO, ungefär vid koordinaten (RT90)  

6349900/1535307, har sitt läge på sådan mark som enligt planförslaget utgörs  

av kvartersmark och gatumark och därmed ska exploateras.  

I den arkeologiska utredning som tagits fram av Kalmar läns museum är inte  

muren omnämnd som av arkeologiskt intresse eller som fornlämning som ska  

bevaras. Kommunen bedömer att stenmuren inte utgör ett betydande kultur- 

värde. Kommunen bedömer att stenmuren inte omfattas av biotopskydds- 

bestämmelser, då ingen av stenmurens sidor idag gränsar till jordbruksmark  

och då muren är belägen helt inom skogsmark. Det förekommer ingen  

jordbruksmark inom eller i direkt anslutning till planområdet idag. Marken  

ägs av kommunen. Kommunen bedömer att jordbruksmark inte heller  

kommer att vara aktuellt på platsen i framtiden. Planförslaget innebär att  

muren kommer att tas bort. 

 

Till granskningen har kommunen tagit fram ett reviderat förslag på  

detaljplanehandlingarna. Gränser för kvartersmark har anpassats till området  

benämnt L2022:5653. Kompletterande beskrivning har lagts till i  

planbeskrivningen på sidan 8 och 9 under Fornlämningar i kapitlet Tidigare  

ställningstaganden. Kompletterande beskrivning har även lagts till i  

planbeskrivningen på sidan 26 i kapitlet Konsekvenser av planens  

genomförande. 

 

  

 
 
13. Oskarshamnsbygdens Fågelklubb 
 

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har tagit del av detaljplanen för Rödsle 1:1 

med flera fastigheter. Fågelklubben anser att kommunen tar bort flera 

naturområden intill befintlig bebyggelse och förtätar områden med nya 

planlagda villaområden. Områden som brukar vara avsedda för rekreation och 
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”kojskogar”. 

 

Vi undrar om kommunen har gjort någon naturvärdesinventering av områden 

som planeras för nya bebyggelser. 

 

I området finns t.ex. talltita som nu blivit en rödlistad art och som det finns 

vetenskapliga studier på som visar att den tar skada av gallring, avverkning och 

att skogen fragmenteras. 

Fåglarna har genom Artskyddsförordningen direkt koppling till EU-rätten 

genom Fågeldirektivet och även Livsmiljödirektivet eftersom Sverige valt att 

införliva båda direktiven under samma paragraf i Artskyddsförordningen.  

 

 

Kommunens svar: En naturvärdesinventering har gjorts av Biofactum AB & Sundh Miljö våren  

2020. Där framgår bland annat att det inventerade området har till största  

delen låga – måttliga naturvärden. Med hänsyn till vad som i övrigt framgår  

av inventeringen, såsom bland annat påträffade rödlistade arter som Vippärt,  

Grönsångare och Talltita, har ytor för kvartersmark begränsats och anpassats  

i betydande omfattning vad gäller läge och storlek. Vippärt bevaras och  

Talltita värnas genom att områdena för dessa helt undantas som del av  

planområdet. Grönsångare värnas om genom att kvartersmarkens yta  

begränsas och därmed låter skogen så långt möjligt stå kvar. Stora delar av de  

norra och nordöstra delarna av området för naturvärdesinventeringen har  

utelämnats som mark för detaljplanen och påverkas därmed i mindre  

omfattning. Stora delar av planområdet planläggs också som natur i  

bevarande syfte.  

 

Genom den anpassning och hänsyn som tagits till vad som framkommit av  

naturvärdesinventeringen bedöms planförslaget innebära att inga värdefulla  

naturvärden påverkas. Kvartersmark för nya bostäder har förlagts utifrån att  

minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för 

skyddade arter. 

 

Kommunen är medveten om att det blir en påverkan när man möjliggör för  

bebyggelse i tidigare oexploaterade områden. Hur stor del av skogsmarken i  

området som kan nyttjas för kvartersmark har beaktats i planprocessen. 

Då en stad växer är det utifrån flera aspekter viktigt att utvecklingen sker i  

anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse, vilket också varit  

en av utgångspunkterna i detta planförslag.  

 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande  

negativ påverkan vad gäller närheten till skog och rekreation för de boende i  

Rödsleområdet. Detta då en stor andel av ytan inom det nya planområdet blir  

planlagd som Natur och då anläggandet av nya gång- och cykelvägar samt  

gångstigar kommer att öka tillgängligheten till skog och rekreation. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 
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14. Privatperson 1 
 

Hör kommer några synpunkter/frågor angående planerna på nya tomter i Långelid. 

 

1. Gång- och cykelväg behöver säkras till det nya bostadsområdet ända nerifrån Norra 

Vägen. 

 

Idag slutar trottoar/gång- och cykelväg halvvägs. Se bifogat medborgarförslag. 

 

2. Med nya tomter kommer trafiken öka längst Långelid förbi både skola, förskola och 

oss som bor längst vägen. 

 

Hastigheten är idag 40 km och 70 km vilket väldigt få håller. Hastigheten behöver 

sänkas betydligt samt behöver fartreducerande åtgärder så som fart hinder anläggas 

framförallt utanför förskolan. Se bifogat medborgarförslag. 

 

 

Kommunens svar: Anläggande av en ny gång- och cykelväg längs med Långelidsvägen pågår    

och beräknas vara klar under december 2022. GC-vägens sträckning blir  

därefter från Norra vägen ända fram till det nya planområdet. Gång- och  

cykeltrafiken bli därmed separerad från körbanan med övrig trafik.  

Ytterligare GC-vägar till det nya bostadsområdet kommer att anläggas i  

enlighet med planförslaget. 

 

Alternativt stråk för gång och cykel från Norra vägen finns också via  

Rödslevägen - Kummelvägen, vidare på GC-vägar upp mot övre Rödsle och  

till den planerade GC-vägen som leder vidare upp till det nya bostads- 

området. 

 

Inom planområdet har idag väg 733 (Långelidsvägen) en årsmedeldygns- 

trafik på 441 fordon. Planförslaget bedöms innebära att årsmedeldygns- 

trafiken även fortsättningsvis kommer att utgöras av ett relativt lågt antal  

fordon. Den hastighetsbegränsning om 40 km/h som idag råder för väg 733  

direkt sydost om planområdet kommer att utökas till att gälla även för dess  

sträckning genom det nya planområdet. 

 

Kommunen bedömer att en hastighetsbegränsning om 40 km/h inom  

planområdet möjliggör för ett uppfyllande av de krav som gäller för  

trafiksäkerheten. Hastighetsbegränsningar om 40 km/h är de oftast  

förekommande inom tätbebyggda områden i Oskarshamns tätort. Eventuella  

åtgärder/hinder mot otillåtna hastigheter är inte reglerad i detaljplanen, men  

möjliggörs inom den angivna gatumarken.    

 

Förskolan vid Aftonsången 1 är sedan tidigare tillgänglig via in-/utfart mot  

Långelidsvägen i söder. Planförslaget möjliggör för ytterligare markytor mot  

Långelidsvägen med in- och utfarter samt parkering. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 
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15. Privatperson 2 
 

Efter granskning av detaljplanen uppkommer följande frågor. 

 

@ Miljökvalitetsnorm för grund-, och ytvattnets status : Det anges att det förväntas att 

planen inte har påverkan på miljökvalitetsnormerna. Det tolkas att detta gäller för det 

beskrivna planlagda området var vattnet enligt avsnittet beskrivning av recipient och 

miljökvalitetsnormer (3) inte uppnår god kvalite. I samma avsnitt anges att det inte finns berörd 

grundvatten förekomst. 

Grundvattenförekomst finns dock vid Rostorp 1.36 som gränser mot detaljplanområdet. 

Detta vållar de följande frågorna: 

Vilken påverkan förväntas på det djupare grundvattnet vid angränsande fastighet Rostorp 

1:36 som genom borrad brunn till 58 meters djup försörjer 2 fastigheter med vatten av numera 

god kvalite ? Kommer markarbeten ,nödvändiga för att skapa möjligheter till infrastruktur och 

bostadsområden, negativt påverka a) den borrade brunnen och b) grundvattnets kvalite? 

 

2) Finns det risk för negativ påverkan av det djupare grundvattnet som försörjer de ovan nämnda 

fastigheterna genom genomträngning av det vid planområdet samlade dagvattnet ?  

 

3) Finns det risk för skada på den borrade brunnen , dess borrkanal och pumpanläggning genom 

sprängningsarbeten eller andra markarbeten som eventuellt kommer att utföras vid 

markberedningen och skapande av infrastruktur inom planområdet. 

 

@ anläggning av infrastruktur 

Finns det risk för skada för byggnaderna uppförda vid fastigheten Rostorp 1.36 genom 

sprängningsarbeten eller andra markarbeten som eventuellt kommer att utföras vid 

markberedningen och skapande av infrastruktur inom planområdet samt den i översiktskartan 

för planen angivna modifiering av väg 733 .? 

 

 

Kommunens svar: Det finns ingen berörd grundvattenförekomst inom det aktuella planområdet. 

Planens genomförande bedöms inte innebära risk för negativ påverkan på det  

djupare grundvattnet vid fastigheten Rostorp 1:36. Markarbeten i samband  

med planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan för  

borrad brunn eller för nivå och kvalitet för grundvattnet vid nämnda  

fastighet. Detta då bergarbeten inte kommer att utföras på stora djup, utan  

endast på djup om cirka 2-3 meter. 

 

Vad gäller samlat dagvatten för det nya planområdet och risk för dess  

eventuella genomträngning till det djupare grundvattnet som försörjer  

fastigheterna Rostorp 1:2 och 1:36, bedöms inte planens genomförande  

innebära risk för sådan negativ påverkan. Detta då planområdets höjdlägen  

medför att avrinning sker bort från nämnda fastigheter. Dagvattnet från  

planområdet avleds inte mot väster till nämnda fastigheter. 

 

Sprängningsarbeten och andra markarbeten bedöms inte innebära någon risk  

för skada på den borrade brunnen, dess borrkanal eller pumpanläggning på  

nämnda fastigheter, detta då avståndet till närmast planerade bergarbeten  

bedöms till mer än 100 meter. 

 

Vad gäller risk för skada för befintliga byggnader i området i samband med  

sprängningsarbeten, kommer en riskanalys upprättas innan sprängnings- 

arbeten påbörjas. Besiktningar av fastigheter inom 50 meter från sprängstället  
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kommer utföras före och efter arbetet. 

Övriga markarbeten bedöms inte innebära någon risk för skada på befintlig  

bebyggelse. 

   

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

 

  

 
 
16. Privatperson 3 
 

Hur har ni tänkt på vägen(gatan) från Norra vägen fram till sista fastigheten på Långelid? 

Gatan är idag överbelastad med trafik från landsbygden bl.a.Hycklinge,Flathult,Flinshult, 

Knartorp,Basebo,Karstorp,Lämmedal,Grinderum med flera områden samt alla timmerbilar 

som passera varje dag. 

Vi är tacksamma varje dag ingen olycka händer för alla barnen som går och cyklar till skolan. 

Enligt planeringen verkar det inte vara någon förändring på den delen av gatan. 

 

 

Kommunens svar: Anläggande av en ny gång- och cykelväg längs med Långelidsvägen pågår    

och beräknas vara klar under december 2022. GC-vägens sträckning blir  

därefter från Norra vägen ända fram till det nya planområdet. Gång- och  

cykeltrafiken bli därmed separerad från körbanan med övrig trafik.  

 

I den nya detaljplanen ändras berörd sträckning av väg 733 (Långelidsvägen)  

och planläggs som gata med ett nytt läge längre mot sydväst. Högsta tillåtna  

hastighet ändras samtidigt från 70 km/h till 40 km/h, likt vad som redan  

gäller för sträckningen mellan Norra vägen och Långelid.  

Inom det nya planområdet, längs med en del av den nya gatusträckningen för  

väg 733 och fram till infarten för det nya bostadsområdet, planläggs för en ny  

gång- och cykelväg som ska kopplas till den GC-väg som nu håller på att  

anläggas. 

 

Kommunen bedömer att den separerade körbanan tillsammans med en  

hastighetsbegränsning om 40 km/h längs med Långelidsvägen möjliggör för  

ett uppfyllande av de krav som gäller för trafiksäkerheten. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 

  

  

 
 
17. Privatperson 4 och 5 
 

Med anledning av Detaljplan för del av Rödsle 1:1 mfl samt Översiktsplan Oskarshamns kommun 

2030, Samrådsförslag vill vi lyfta några frågeställningar. 

 

Vi är boende i området som sträcker sig mellan Smala vägen till Söndagsvägen i Rödsle. En av 

anledningarna till att vi har valt att bo här är närheten till skogen. Närheten till hav och natur är 

kommunens ledord och skogens betydelse för livskvaliteten känner de flesta till. 
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Vi har tagit del av kommunens förslag på nya bostadsområden och kan läsa om utredningsområden på 

ytterligare område i Rödsle, norr om Söndagsvägen (se Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, 

Samrådsförslag, s. 195+197, omnämnt B8) samt under B9 om det aktuella området står även “Även 

söder om vägen kan område för bostäder undersökas vidare” (se s. 197). 

 

Vi vill utifrån detta lyfta frågan hur mycket skog kommunen tänker bruka i framtiden för 

bostadsområden. Vid exploatering av område B9, kommer kommunen ta hänsyn till att göra resten av 

skogen till naturreservat, enligt förslag som förekommer i den Naturinventering som gjorts för 

området? Om man går vidare med detaljplanen ser vi det som mycket positivt om resten av skogen får 

kvarstå och fortsätta vara ett uppskattat friluftsområde. 

 

I Naturinventeringen kan vi läsa att Oskarshamns kommun i nuläget inte har några planer för: 

- Grönplan 

- Naturvårdsprogram 

- Lövskogsinventering 

- Trädinventering 

 

Har kommunen planer på att upprätthålla sådana? 

 

Vi vill gärna lyfta frågan om kommunens intresseområde att bevara det orörda naturlandskapet och 

samtidigt utveckla staden genom att bland annat skapa nya bostadstomter på befintliga naturområden. 

Hur kan kommunen och dess invånare tillsammans planera för en bra balans mellan dessa? Detta 

skulle vi gärna se en diskussion kring samt en plan för. Finns det en riktlinje för hur mycket skog som 

ska behållas? (“Det orörda är absolut en av våra största tillgångar.” -citat ur Översiktsplanen, s. 6). 

 

Vi vill, precis som kommunen, uppmuntra till utveckling av staden och håller med om att det skapar 

attraktivitet. Detaljplanen om nya bostäder i område B9 medför enligt oss både fördelar och 

nackdelar, det sistnämnda främst ur natur- samt rekreationssynpunkt, därav våra frågeställningar. 

 

Vi hoppas med dessa frågeställningar lyfta ämnet kring Oskarshamns gemensamma framtid, som 

värnar om både natur och människor. 

 

 

Kommunens svar: Förslaget till Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030 har ännu inte  

antagits. Som vägledande för det aktuella planförslaget Detaljplan del av  

Rödsle 1:1 med flera fastigheter gäller därför den gällande översiktsplan som  

antogs 2003. Planförslaget beaktar också den fördjupade översiktsplanen som  

antogs 2014, där det framgår att Oskarshamns kommun ska verka för att  

anvisa nya områden för bostäder och verksamheter med hög attraktion och  

god miljö. Där betonas att fördelar kan uppnås genom att tillåta ny be- 

byggelse i anslutning till befintliga husgrupper då detta ger bättre hushållning  

med mark och vatten, närhet till allmän och kommunal service samt bra  

kommunikationer. 

 

Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon  

betydande negativ påverkan vad gäller närheten till skog och rekreation för  

de boende i Rödsleområdet. Detta då en stor andel av ytan inom det nya  

planområdet blir planlagd som Natur och då anläggandet av nya gång- och  

cykelvägar samt gångstigar kommer att öka tillgängligheten till skog och  

rekreation, både för befolkningen inom Rödsleområdet och för tätorten i  

övrigt. 

 

Exploateringen inom planområdet sker på bekostnad av naturmark, men med  
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den anpassning och hänsyn som tagits utifrån vad som framkommit av  

naturvärdesinventeringen, bedöms förslaget innebära att inga värdefulla  

naturvärden påverkas. Kvartersmarken för nya bostäder har förlagts utifrån  

att minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för  

skyddade arter. De ytor som planlagts som kvartersmark för nya bostäder har  

enligt genomförd naturvärdesinventering endast visst naturvärde (klass 4)  

eller påtagliga naturvärden (klass 3), vilket är de två lägsta naturvärdes- 

klasserna. Naturvärden och tillgängligheten till skog värnas i planförslaget,  

då dessa även utgör en stor boendekvalité för området.  

Planområdet ligger strax intill ett befintligt bebyggelseområde och ses som  

tätortsutveckling. 

 

Hur mycket skogsmark och på vilka sätt denna kan nyttjas till förmån för  

andra användningsområden beaktas inom varje planprocess där skog  

förekommer. Kommunen är medveten om att det alltid blir en påverkan när  

man går in i tidigare oexploaterade områden.  

Då en stad växer är det utifrån flera aspekter viktigt att utvecklingen i stor  

utsträckning sker i anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse.  

 

Vid utpekande av nya utvecklingsområden i en översiktsplan tas hänsyn till  

bland annat markförhållanden, skyddad natur, riskområden och strandskydd.  

Varje område studeras sedan närmare vid själva detaljplanehandläggningen.  

Vid ianspråktagande av oexploaterad mark görs alltid en naturinventering,  

vilket även har skett för detta detaljplaneförslag. 

 

Det finns i nuläget inga kommunalt beslutade övergripande planer/program  

eller planerade sådana vad gäller grönplan, naturvårdsprogram, lövskogs- 

inventering eller trädinventering. Oskarshamns kommun har dock som vilje- 

inriktning att stärka och bevara de rika natur- och kulturmiljöer som finns  

inom kommunen. 

 

Något upprättande av nya naturreservat i planområdets närhet är inte aktuellt  

inom ramarna för detta planförslag. 

 

Yttrandet föranleder ingen ändring av förslaget. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 

Följande har delvis fått sina synpunkter tillgodosedda efter samrådet: 

 

- Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult 

- Biologiska sällskapet i Oskarshamn 

- Privatperson 4 och 5 

 

 

 
 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Mikael Strömberg 
Planchef   Planarkitekt 


