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Antagande     202x-xx-xx 
 

Inledning 
I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter från samrådstiden tillsammans med 

kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. Här 

redovisas även de ändringar av planhandlingarna som har gjorts inför granskningsskedet och vilka 

synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

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

nu ska ställas ut för granskning innan antagandeprövning sker. Samrådet pågick 18 mars - 12 april 

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 utnyttjade 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 
- Parkeringen planläggs som allmänplats mark 

 
 
Planbeskrivning 
 

- En beskrivning av buller har lagts till i planbeskrivningen 

- En beskrivning av allmänna och enskilda intressen har kompletterats till planbeskrivningen  

 

 

Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar gjorts. 

 

 
Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 10 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

Yttrande från    Ankomstdatum Kommentar 
1. Länsstyrelsen   2021-05-05 
2. Lantmäteriet   2021-03-22 
3. E.ON    2021-03-22 
4. Räddningstjänsten   2021-03-23 
5. Oskarshamn energi  2021-04-07 
6. Bildningskontoret   2021-04-09 
7. Oskarshamnsvarvet Sweden AB  2021-04-11 
8. Kommunstyrelsen   2021-04-14 
9. Tekniska nämnden   2021-04-20 
10. Socialförvaltningen   2021-05-05 

 
 

 

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

beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvens-

beskrivning därför inte krävs.  

 

Rådgivande  

Förorenad mark  
I planbeskrivningen redogörs för planens förutsättningar avseende förorenad mark på ett tillräckligt 

sätt. Det är också bra att riktvärde vid eventuellt påträffade föroreningar är klargjort. 

 

Buller  
Det behöver beskrivas, åtminstone kvalitativt, på vilket sätt som planens genomförande kan komma att 

påverka trafikflödet på närliggande Verkstadsgatan samt in och ut från planområdet. Samt hur en 

sådan förändring av trafikflödet kan medföra förändrad bullerexponering för närliggande bebyggelse.  

 

Miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering  
Både miljökvalitetsnormer för vatten samt förslag till dagvattenhantering finns beskrivet i 

planbeskrivningen. Dagvattenhanteringen är också reglerad på relevant sätt i plankartan. På sidan 11 i 

planbeskrivningen redovisas att kommunen ska vara huvudman för kvartersmarken och har därför 

ansvar för anläggande, drift och skötsel inklusive dagvattenhanteringen, vilket är bra. Det bör även 

förtydligas på sidan 9 och 10 i planbeskrivningen, där dagvattenfrågor hanteras, att VA-huvudmannen, 

det vill säga kommunen ansvarar för bland annat dagvattenanläggningen och dess underhåll.  

 

Kulturmiljö  
Planhandlingarna saknar en beskrivning över vilka kulturvärden som finns. Kulturvärden utgör ett 

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

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

beskrivning av platsens kulturvärden utgör också en förutsättning för att kunna avgöra 

kulturmiljöintressets dignitet, samt avväga det gentemot andra intressen. Länsstyrelsen anser att 

planhandlingarna bör kompletteras med avsnitt som beskriver vilka kulturvärden som finns inom 

planområdet och i dess närmaste omgivning. 

 

Kommunens svar: Buller har beskrivits i planbeskrivningen. Det redovisas tydligare att 

kommunen är huvudman och ansvarar för anläggande, skötsel och 

underhåll av dagvattenhanteringen. Yttrandet ang kulturmiljö föranleder 

ingen förändring då kommunen bedömer att planområdet helt saknar 

kulturvärden och att dess närmaste omgivning inte kommer påverkas av 

planförslaget sett till kulturvärden.   

 
2. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

MARKANVISNINGSAVTAL 

Det bör framgå i planbeskrivningen om ett markanvisningsavtal ska upprättas. 

 

Kommunens svar: Genomförandebeskrivnigen har justerats och ett markanvisningsavtal ska  

inte upprättas. 

  

 

3. E.ON 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och 
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konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte 

ställning till planförslaget. 

 

4. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 

 
5. Oskarshamn energi 
Oskarshamn energi har inget att erinra mot förslaget. 

 

 

6. Bildningskontoret 
Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens verksamheter och 

har inget att erinra gällande förslaget. 

 

 

7. Oskarshamnsvarvet Sweden AB 
Undertecknad företräder Oskarshamnsvarvet Sweden AB (”Oskarshamnsvarvet”), ägare till 

fastigheten Verkstaden 11 i Oskarshamns kommun.  

På bl.a. fastigheten Verkstaden 11 bedriver Oskarshamnsvarvet varvsverksamhet, 

innefattande underhåll och reparationer av fartyg. Verksamheten innefattar tvättning, blästring 

och målning av fartyg och båtar. Båtar lyfts upp på den stapelbädd som är belägen under 

bockkranen. Varvsverksamhet har pågått på platsen sedan 1863. Under 1960- och 1970-talet 

var varvet södra Sveriges största arbetsgivare. Det nuvarande bolaget bildades 1996 och har 

på senare år haft en stor tillväxt. År 2016 hade Oskarshamnsvarvet en omsättning om 26 Mkr. 

2020 hade Oskarshamsvarvet en omsättning om 197 kr. Den ökade omsättningen har ett 

tydligt samband med att Oskarshamnsvarvet på senare år har tecknat ramavtal och inom 

ramen för dessa fått ansvaret för att underhålla och serva båtar och fartyg åt bl.a. 

Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Försvarsmakten. Oskarshamnsvarvet är dessutom ett av 

få ackrediterade rostskyddsmålerier som är verksamma i Sverige, och erhåller därför löpande 

uppdrag för den svenska kärnkraftsindustrin. Ca 60-65 % av produktionen på varvet sker 

genom underentreprenörer varför arbetena på varvet har en stor betydelse för sysselsättningen 

och företagande inom kommunen. Oskarshamnsvarvet, med sin utmärkande bockkran, utgör 

vidare en av Oskarshamns kommuns kulturhistoriskt sett viktigaste industrimiljöer, med 

avseende på dess industrihistoriska innehåll och kulturmiljövärden.  

Fastigheten Oskarshamn 3:1 gränsar direkt till Verkstaden 11. Området är enligt den gällande 

detaljplanen avsatt för industriändamål och hamntrafik.  

I mars 2020 sökte Oskarshamns kommun, tekniska kontoret, bygglov för anordnande av en 

långtidsparkering för Gotlandstrafiken (Destination Gotland) på fastigheten Oskarshamn 3:1. 

Oskarshamnsvarvet motsatte sig bygglovsansökan på grund av de negativa konsekvenser som 

en parkering på platsen skulle medföra för förutsättningarna för att bedriva 

varvsverksamheten på angränsande fastighet. Oskarshamnsvarvet anförde att den sökta 

åtgärden stred mot detaljplanen. Byggnadsnämnden beviljade ändå bygglov med 

motiveringen att det inte fanns ”tillräckliga skäl” att avslå bygglovsansökan. Bygglovsbeslutet 

upphävdes dock av Länsstyrelsen, som i beslut den 24 juni 2020, dnr 403-5849-2020, 

konstaterade att anordning av långtidsparkering på det aktuella området inte var planenligt, 

inte utgjorde en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL och inte kunde ses som ett 

komplement enligt 9 kap. 31 c § p. 2 PBL.  
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Oskarshamnsvarvet har nu tagit emot rubricerat förslag till detaljplan och lämnar följande 

synpunkter.  

 

Användning av marken för långtidsparkering är inte lämplig  
Inom ramen för överklagande av bygglovsbeslutet våren 2020 anförde Oskarshamnsvarvet att 

en parkering på den angivna ytan var direkt olämplig, inte bara för att åtgärden stred mot den 

nu gällande detaljplanen, utan även utifrån den påverkan som en sådan ändrad 

markanvändning skulle få för den verksamhet som Oskarshamnsvarvet bedriver inom 

angränsande område. Vid blästring och målningsarbeten riskerar bälsterdamm och 

färgpartiklar att spridas, vilket riskerar att hamna på bilar som står parkerade i närområdet.  

Oskarshamnsvarvet och grannfastigheten i öster, Verkstaden 10, har inom ramen för 

respektive industriverksamhet varsin personalparkering. Det finns också en redan befintlig 

parkering på en allmänning (kommunens fastighet). Med hänsyn till omgivningen vidtar 

varvet skyddsåtgärder genom att planera tidpunkten för arbetena på varvet mycket noggrant. 

Blästring och målningsarbeten som sker på varvet utförs alltid efter rådande väder- och 

vindförhållanden för att tillse att parkerade bilar på befintliga parkeringar i närheten inte 

skadas. Oskarshamnsvarvet har i en riskanalys konstaterat att det går ett vindstråk längs gatan 

och åt höger från varvets bockkran. Den nuvarande bebyggelsen och markanvändningen på 

platsen medger således förutsättningar för arbeten på stapelbädden utan risk för skada när 

vindriktningen är åt just det hållet.  

Om ytterligare en parkering skulle uppföras skulle detta inverka mycket negativt på 

Oskarshamnsvarvets dagliga verksamhet. Anordnande av ytterligare parkering på föreslagen 

plats omöjliggör planering av arbetena på ett sätt som gör att parkerade bilar inte riskerar att 

få färgstoft eller blästerdamm på lacken, eftersom det då kommer finnas parkeringar i varje 

vindriktning.  

Den pågående markanvändningen på Verkstaden 11 m.fl. är varvsverksamhet. Verksamheten 

har pågått under mycket lång tid. Antagande av detaljplanen skulle innebära att 

Oskarshamnsvarvets planenliga och sedan lång tid pågående verksamhet (pågående 

markanvändning) måste vidkännas omfattande begränsningar med stor ekonomisk förlust och 

tappade arbetstillfällen som följd. Oskarshamnsvarvet bedömer att verksamheten inte kan 

fortgå för det fall den föreslagna platsen används för parkering, eftersom arbete i 

förekommande fall inte kan ske utan risk för att skada uppkommer på bilarna. Detta innebär i 

sin tur att Oskarshamnsvarvets åtaganden under ramavtal inte kan uppfyllas. Ramavtalen är i 

sig avgörande för Oskarshamnsvarvets ekonomiska överlevnad på sikt, och därmed för 

bockkranens existens och fortsatta drift. Antagande av den föreslagna detaljplanen skulle 

därmed leda till enorma konsekvenser för varvsverksamheten.  

Kommunen har initierat detaljplaneprocessen som ett direkt utlöp av att kommunens bygglov 

för långtidsparkering upphävdes av Länsstyrelsen. 

Att kommunen nu genom ändring av detaljplan vill åstadkomma att användning av marken 

för parkering blir ”planenlig” innebär emellertid ingen skillnad i de negativa konsekvenser 

som en parkering på den aktuella ytan skulle leda till för varvets verksamhet.  

En planbeskrivning ska innehålla en redovisning av de överväganden som legat till grund för 

planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, 4 kap. 33 

§ PBL. Genom skrivelserna i det föregående bygglovsärendet känner kommunen redan väl till 

de konsekvenser som en ändrad markanvändning inom föreslaget planområde skulle få för 

Oskarshamnsvarvet.  
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Oskarshamnsvarvet ifrågasätter därför varför denna aspekt – föreslagen markanvändnings 

påverkan på omgivningen och pågående verksamheter - överhuvudtaget inte belysts i 

samrådshandlingarna.  

 

Behovsbedömning  
Oskarshamnsvarvet konstaterar att det i planbeskrivningen framgår att syftet med detaljplanen 

är att iordningsställa marken som långtidsparkering för Gotlandsresnärer. I planbeskrivningen 

s 12 anges ”Gotlandsterminalen är i behov av fler parkeringsplatser vilket detaljplanen syftar 

till att lösa”.  

Samrådshandlingarna saknar emellertid en konkret beskrivning av hur behovet av parkering 

för detta ändamål ser ut, hur det uppfyllts hittills, vad som motiverar det utökade behovet samt 

i vilken utsträckning den tilltänkta parkeringen skulle uppfylla ett sådant behov.  

 

Planläggningen tar inte hänsyn till Oskarshamnsvarvets intressen  
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövningen av frågor enligt lagen, hänsyn tas till både allmänna 

och enskilda intressen. Detta utgör en allmän princip och utgångspunkt för bl.a. 

detaljplaneläggning. Planläggning ska också, enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till natur- 

och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 

förhållanden främja bl.a. en ändamålsenlig struktur (p.1), en god ekonomisk tillväxt och en 

effektiv konkurrens (p.4). Enligt 4 kap. 36 § PBL ska en detaljplan vara utformad med skälig 

hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 

planens genomförande.  

Oskarshamnsvarvet har ett tungt vägande intresse av att kunna fortsätta sin sedan lång tid 

pågående verksamhet med bl.a. blästring och tvättning av båtar. Industrimiljön och den 

fortsatta driften av varvet har också tungt vägande kulturvärden. Det motstående enskilda 

intresse som framgår av samrådshandlingarna – ytterligare en parkering av okänd omfattning 

för kommersiell trafik – måste vid en avvägning anses väga betydligt lättare. 

Oskarshamnsvarvet anser att den föreslagna detaljplanen inte är förenlig med 2 kap. 1 och 3 

§§ PBL eller 4 kap. 36 § PBL.  

Utöver att varvets intressen överhuvudtaget inte tagits upp i samrådshandlingarna saknas i 

handlingarna även en redogörelse av hur intresseavväggningen mellan varvets verksamhet 

och tillkommande parkering har skett vid framtagande av det förslaget till detaljplan.  

När det är fråga om enskilda intressen som ska vägas mot varandra påkallas en särskilt 

noggrann prövning av tyngden av de aktuella intressena. Det krävs att de överväganden som 

ligger till grund för prövningen redovisas så att det framgår varför det ena intresset anses väga 

tyngre än det andra (se MÖD 2012:14). 

 

Alternativa placeringar  
Planläggning ska, enligt 2 kap. 2 § PBL, syfta till att mark- och vattenområden används för 

det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet 

och behov.  

Inom ramen för prövningen om en åtgärd innebär en lämplig markanvändning enligt 2 kap. 2 

§ PBL kan en bedömning av alternativa placeringar behöva göras. Oskarshamnsvarvet 

ifrågasätter vilka överväganden som kommunen gjort i detta avseende. Det framgår inte av 

samrådshandlingarna om några alternativa platser för långtidsparkering överhuvudtaget har 

övervägts.  

Området är av ovan nämnda skäl inte lämpat för långtidsparkering.  
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Antagande av detaljplan för långtidsparkering, mitt i det område som under mycket lång tid 

varit planlagt för, använts och utformats för industriändamål, strider mot 2 kap. 2 § PBL.  

 

Betydande olägenhet  
Planläggning av mark- och vattenområden får inte ske så att den avsedda användningen kan 

medföra betydande olägenheter (2 kap. 9 § PBL), det s.k. omgivningskravet. Bestämmelsen i 

förevarande paragraf syftar till att tydligt ange att hänsyn till omgivningen ska tas såväl vid 

planläggning av mark- och vattenområden som vid lokalisering, placering och utformning av 

bebyggelse.  

Den pågående industriverksamheten på platsen gör att parkering inte lämpar sig på platsen. 

De skador som parkerade bilar kan drabbas av, med sådan verksamhet strax intill, innebär att 

betydande olägenheter uppstår om planen skulle genomföras.  

Det finns flertalet exempel i praxis där störningar från en befintlig verksamhet har inneburit 

hinder för såväl bygglov som detaljplaneläggning för tillkommande bebyggelse. Exempelvis 

kan nämnas följande avgöranden:  

- Regeringens beslut den 13 mars 2003 (M 2002/2333/Hs/P); bygglov vägrades för 

bostadshus som skulle placeras ca 25 meter från två kraftledningar och ca 70 meter från en 

större transformatorstation. Regeringen ansåg de avsedda tomtplatserna olämpliga för 

bostadsändamål. Ett uppförande av bostadshusen kunde komma att påverka den verksamhet 

som kraftbolaget bedrev.  

 

- Regeringens beslut den 13 mars 1997 (In 96/1247/PL). Regeringen upphävde Sundbybergs 

kommuns beslut att anta en detaljplan för en bensinstation som skulle bli belägen endast ca 30 

meter från närmaste bostadshus. Den omständigheten att den föreslagna stationen skulle 

ersätta en befintlig bensinstation belägen inom ett villaområde utgjorde enligt regeringen inte 

tillräckliga skäl att trots olägenheterna godta planen.  

 

- Regeringens beslut den 25 juli 1996 (In 96/1151/PL), där Södertälje kommun i en detaljplan 

föreslagit bostadsbebyggelse ca 30 meter från en billackeringsverkstad. Planen upphävdes.  

 

- Regeringens beslut den 30 maj 2002 (M 2001/2329/Hs/P) upphävdes kommunens beslut att 

anta en detaljplan för bostadsändamål Kävlinge kommun på grund av närheten till hästgårdar.  

 

Planläggning för långstidsparkering inkräktar på den av Oskarshamnsvarvet bedrivna 

befintliga näringsverksamheten. Oskarshamnsvarvet ifrågasätter hur kommunen resonerat och 

vilka avvägningar beträffande olägenheter som gjorts vid förslagets utformning. Liksom ovan 

nämnts har frågan inte ens tagits upp i samrådshandlingarna. Föreslagen detaljplan åsidosätter 

Oskarshamnsvarvets intressen på ett sådant sätt att planen inte kan godtas.  

 

Sammanfattning och förslag till alternativ  
Oskarshamnsvarvet kan konstatera att samrådshandlingarna saknar  

- en redogörelse för behovet av långtidsparkering på den aktuella platsen  

- erforderlig redovisning av konsekvenser för pågående verksamheter (Oskarshamnsvarvet)  

- redovisning av de avvägningar som kommunen gjort i fråga om lämpligheten av att använda 

mark inom industriområdet för ändamålet långtidsparkering  

- redovisning av alternativa placeringar för långtidsparkering  

- redovisning av hur enskilda intressen vägts mot varandra vid framtagande av planförslaget  
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- överväganden kring omgivningskravet  

 

Om en långtidsparkering efter ovanstående avvägningar befinns oundgänglig på den aktuella 

platsen anser Oskarshamnsvarvet att kommunen bör revidera planförslaget i så måtto att man 

för uppfyllande av den angivna ändamålet (parkering) istället planlägger för ett 

parkeringsgarage. På det sättet undviks risken för skada och betydande olägenheter, liksom 

undviks de negativa konsekvenser för Oskarshamnsvarvet som en öppen parkering skulle ge 

upphov till. 
 
Kommunens svar: Oskarshamnsvarvets verksamhet är prövningspliktig och enligt beslut från  

kommunens miljöavdelning daterat 2007-12-05 ärendenummer 2002-950  

ska verksamheten bedrivas för att minska störningar för omgivningen.  

Utsläpp av stoft från blästring och måleri ska begränsas, kommunen  

hänvisar till MB 2 kap. 2-3§§ kunskapskravet och försiktighetsprincipen. 

Blästrings- och måleriarbeten ska därmed inte utföras vid olämpliga 

vindförhållanden då risken för spridning till miljön är stor.  

Om blästring sker även om väderförhållanden inte är goda då utförs inte  

arbetet i enlighet med 2 kap. 3§. 

 

Om arbeten utförs enligt det beslut som råder ska inte verksamheten  

påverkas av aktuellt planförslag. Kommunen gör bedömningen att om  

verksamheten följer de förelägganden som beslutet anger medför  

parkeringen inga problem. Kommunen anser att parkering är  

förenligt med platsens användning och parkeringen ligger drygt 150 meter  

från verksamhetens område.  Inom denna 150 meters radien finner man  

även bostäder och andra verksamheter där bilar finns parkerade. 

 

Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av allmänna och  

enskilda intressen, motivering kring vald placering samt  

omfattningen av den föreslagna parkeringen.  

  

 

8. Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget och har inget att erinra. 

 
9. Tekniska nämnden 
För att kommunens parkeringsvakter ska kunna övervaka området måste det vara som allmän plats 

mark avsedd för parkering.  I övrigt inga synpunkter på planförslaget.  

 

Kommunens svar: Parkeringen planläggs som allmän platsmark i granskningsförslaget. 

 

  

 

10. Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens verksamheter och har 

inget att erinra gällande förslaget. 
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Ej tillgodosedda synpunkter 
 

- Oskarshamnsvarvet 

 

Övriga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara tillgodosedda för 

sakägarkretsen efter samrådet. 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
Regina Laine  Sarah Hassib 
Planchef   Planarkitekt 


