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Inledning 
I granskningsutlåtandet sammanställs inkomna synpunkter från granskningstiden tillsammans med 
kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. Här 
redovisas även de ändringar av planhandlingarna som framförda synpunkter har föranlett. 

Granskningsskedet 
Förslag till ny översiktsplan tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har varit ute på 
granskning och ska nu vidare för antagandeprövning. Granskningen pågick 15 mars 2022 till 1 augusti 
2022 och kommunmedborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna 
synpunkter gällande översiktsplanen. Granskningen kungjordes på kommunens anslagstavla, på 
kommunens hemsida (www.oskarshamn.se/oversiktsplan) och genom annons i kommuntäckande 
dagstidningar. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och på biblioteken 
i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala och Påskallavik samt i servicecenter i stadshuset. 

Sammanfattning av ändringar 
Nedan sammanfattas de ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter granskningen: 

-Översiktsplanen har kompletterats med en kort sammanfattning av kulturlandskapets utveckling 

-Översiktsplanen kompletteras med texten – ”Förändrade trafikföringar kring statliga vägar och annan 
infrastruktur som innefattar riksintressen ska alltid samråds i tidigt skede med Trafikverket”. 

- Fakta kring Knäroten läggs in vid Mösjön. 

- Dagvattenytorna har fått en annan färg i den digitala översiktsplanen (den interaktiva kartan i 
storymapen). 

- Marginaljusteringar skett antagandeversionens pdf. 

- Texten ”Upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram” läggs in i rekommenderade åtgärdsförslag i 
Bockarabygden. 

- Texten kring att ödetomter inte bör bebyggas tas bort under beskrivningen av Bråbygden. 

-Referens har lagt till angående förorenade områden Titel: Vägledning om hantering av förorenade 
områden vid planering och lovgivning Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Datum: 2017-12-21 
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-Referenslistan har uppdaterats med I en bebyggelseinventering från 2005, av Stefan Höglin 

Utöver ovan nämnda justeringar har även mindre redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts. 
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 28 skriftliga yttranden. 

Yttrandena finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

Myndigheter, verk etc 
Länsstyrelsen 2022-09-09 

Lantmäteriet 2022-04-27 

Trafikverket 2022-04-12 

Politik 
Centerpartiet 2022-05-12 

Kommuner 
Borgholms kommun 2022-05-13 

Högsby kommun 2022-04-05 

Västerviks kommun 2022-05-24 

Vetlanda kommun 2022-06-10 

Hultsfreds kommun 2022-06-14 

Mönsterås kommun 2022-07-01 

Organisationer, företag, förvaltningar etc. 
Tekniska nämnden Oskarshamns Kommun 2022-04-20 

Bildningsnämnden Oskarshamns Kommun 2022-05-13 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-10 

Kalmar läns museum 2022-03-18 

Sjöfartsverket 2022-05-11 

Region Kalmar län 2022-05-13 

Skogsstyrelsen 2022-05-13 

SPF Seniorerna Oskarshamn 2022-05-02 

Bråbygdens intresseförening (BIF) 2022-05-15 

Figeholms Samhällsförening 2022-05-15 
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Kretslopp sydost 2022-03-17 

Mörtfors Samhällsförening 2022-05-16 

E:on 2022-07-13 

Privatpersoner 
Privatperson 1 2022-03-17 

Privatperson 2 2022-03-17 

Privatperson 3 2022-05-13 

Privatperson 4 2022-03-27 

Privatperson 5 2022-05-16 

Privatperson 6 2022-07-23 

På följande sidor redovisas inkomna synpunkter följt av kommunens svar på hur synpunkterna beaktas 
i den fortsatta hanteringen av planärendet för Oskarshamns kommuns översiktsplan. 
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1. Myndigheter, verk etc. 

Länsstyrelsen 
Lagstiftning 
Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under granskningstiden lämna ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 7 

kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 

kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Lag (2020:76). 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen har förtydligats och utvecklats mycket sedan samrådet. Många 
av texterna och kartorna har förbättrats vilket är positivt. De flesta av de synpunkter som länsstyrelsen 
framförde vid samrådet har tillgodosetts men vissa frågor kvarstår vilket framgår nedan. Länsstyrelsen 
anser att översiktsplanen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning är väl genomarbetade och lätta 
att ta till sig. Miljökonsekvensbeskrivningen belyser dock vissa målkonflikter samt att vissa delar 
behöver förtydligas vad gäller kommunens avvägningar eller underlag. Länsstyrelsen delar dessa 
synpunkter och anser att dessa punkter ska åtgärdas innan översiktsplanen antas. 

Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från länsstyrelsen. Eftersom 
länsstyrelsen granskningsyttrande gäller tillsammans med den antagna planen kan det vara fördelaktigt 
att begära ett nytt yttrande efter att planen arbetats om inför antagandet. I de fall då länsstyrelsen och 
kommunen inte är helt överens vad gäller utvecklingsområden och andra intressen så ska det tydligt 
framgå i den antagna planen. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska även redovisas tillsammans med 
den antagna planen. 

Riksintressen 
Kulturmiljö 
Översiktsplanen har sedan samrådsversionen till vissa delar tydliggjorts vad det gäller avsikter och 
skrivningar vad gäller kulturvärden. Dock kvarstår ett behov av konkretiseringar vad gäller påverkan 
och åtgärder för att tillgodose riksintressen såsom Smålands stenkust och Krokshult. Under respektive 
område borde något mer konkretare exempel på hur bevarande ska ske än att det ska bevaras och att 
hänsyn ska tas framgå. 
Vad gäller presentationen av riksintressena i MKB skulle ett resonemang lika det upplägg som för 
riksintresse för naturvården kunna följa som anger hot vilket leder vidare till ett ställningstagande till 
hur riksintresset skulle kunna tillgodoses. 
Det är mycket positivt att det tydligt lyfts fram att ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram och hur 
detta på olika sätt kan gagna kommunens invånare. Detta utesluter dock inte att befintligt program 
samt de fördjupningar som finns (t ex för stenkusten) synliggörs i ÖP. 
På fler ställen i texterna (2.2, 3:4) hänvisas till analyser som anges vara en bebyggelse-inventering. 
Källan saknas i referenslistan och det är oklart vilken publikation som avses. 

Som nämnt i samrådsyttrande finns det fyra byggnadsminnen i Oskarshamns kommun. 
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En kort sammanfattning av kulturlandskapets utveckling från stenålder och fram till idag, i enlighet 
med vårt yttrande i samrådsredogörelsen saknas. Detta är viktigt att arbeta vidare med som en 
bakgrund till urval av kulturmiljöer i ett kulturmiljöprogram som komplement till ÖP. En 
genomlysning och övergripande beskrivning av kulturlandskapets historiska utveckling skapar en 
syntes som beskriver vilka delar som är ”typiska” för Oskarshamns kommun och dess olika delar. 
Detta skapar ett strategiskt verktyg för att arbeta med identitet, friluftsliv, boende och turism utifrån 
kommunens olika kulturmiljövärden och skapar en resurs för hållbar utveckling. 

Vad gäller det som står på sida 150, det är i dagsläget inte aktuellt att utreda detta som ett 
kulturreservat från länsstyrelsens sida då det finns en byggnadsplan vid Stenvillan som vi inte kan 
lägga ny bestämmelse över. Kommunen kan dock arbeta med att bilda reservat på egen hand. 
Det är mycket bra att kommunen lyfter in de nationella kulturmiljöpolitiska målen och att de blir en 
del av det strategiska ÖP-arbetet. 

Fornlämningar har ett särskilt skydd enligt 2 kap KML (sida 196). De ska skyddas från markingrepp 
så långt som möjligt. Därmed kan kommunens skrivning upplevas problematisk då man skrivet att 
eventuella fornlämningar ska undersökas. Så långt som möjligt ska kommunens planering säkerställa 
skydd, men om detta inte kan undvikas behöver man söka tillstånd om borttagande och då är det 
länsstyrelse som avgör om detta är tillåtligt och om det krävs arkeologiska åtgärder inför borttagande. 
Detta förtydligas något på s. 209 vilket är en bättre skrivning. Men det kan vara viktigt för läsaren att 
förstå att detta är ett samspel mellan kommun och länsstyrelse där huvudmålet med god planering är 
att bevara fornlämningar och nyttja dem som en resurs vid planering. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område) 
Kommunen behöver utveckla konsekvenserna kring Hummeln och vattentäkt samt föreslaget LIS- 
område. Generellt är det fortfarande svårt att få överblick över LIS-områdena. I den digitala versionen 
är det dock något lättare. 

Hälsa och säkerhet 
Förorenade områden 
I samrådet framförde länsstyrelsen att beskrivning av föroreningssituationen inom kommunen behöver 
utvecklas i översiktsplanen. Detta genom att ange om det finns områden som särskilt märker ut sig 
gällande föroreningsgrad, farlighet, typ av förorening eller läge i förhållande till befintlig eller 
föreslagen förändring av markanvändning. 
Utveckla beskrivning av risker för föroreningar från betydande föroreningskällor med fokus på källor 
så som förorenade fyllnadsmassor, större brandsläckningsinsatser och närhet till vägnät där det funnits 
ett omfattande trafikarbete under en längre tid. 
Utveckla avsnitt om förorenade områden i enlighet med skriften: ”Vägledning om hantering av 
förorenade områden vid planering och lovgivning” 

Kommunen har i samrådsredogörelsen framfört att det är kommuns bedömning att översiktsplanen 
1) beskriver den allmänna föroreningssituationen i kommunen som berörs av större förändringar av 
mark- och vattenanvändningen, 
2) är vägledande för hur förorenade områden ska tas om hand i kommande planering- och 
bygglovsprocess, 
3) beskriver behov på undersökningsåtgärder i samband med kommande planerings- och 
bygglovsprocess. 

Länsstyrelsen delar kommunens syn att de aktuella ämnesområdena har belysts i översiktsplanen, men 
bedömer att det finns ett behov av fördjupning inom ämnet. Detta genom att beskriva om det finns 
markområden som märker ut sig gällande föroreningsgrad, farlighet, typ av förorening eller läge i 
förhållande till befintlig eller föreslagen förändring av markanvändning. Kommunen beskriver 
förekomster av potentiellt förorenade områden kopplade till historisk och pågående miljöfarlig 
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verksamhet. Denna information är bra men den bör kompletteras med information över potentiellt 
förorenade områden med icke industriellt ursprung. Så som olika typer av fyllnadsmassor, större 
brandsläckningsinsatser samt närhet till vägnät där det funnits ett omfattande trafikarbete under en 
längre tid. 
Genom sammanställning av information och erfarenhet från miljötekniska mark- och 
grundvattenundersökningar och avhjälpanden av förorenade områden bör slutsatser kunna dras om det 
finns förorenade områden inom kommunen som särskilt utmärker sig gällande föroreningsgrad, 
farlighet, typ av förorening eller läge. Information som bör ligga till grund för bedömning av 
föroreningsrisker vid befintlig eller föreslagen förändring av markanvändning. 
Vidare anger kommunen anger att ”markens lämplighet med avseende på hälsa och säkerhet ska vid 
nybyggnation alltid prövas, vilket innebär att de geotekniska förutsättningarna måste klarläggas i 
samband med planläggning eller bygglovsprövning” Det vore önskvärt att kommunen i 
översiktsplanen utvecklar beskrivning av hanteringen av bygglov inom detaljplaner som inte 
uppmärksammat föroreningsfrågan i tillräcklig omfattning. Detta då det kan förekomma, främst äldre, 
detaljplaner där föroreningsfrågan inte i tillräcklig omfattning utretts i detaljplanen samtidigt som 
kommunen inte kan neka bygglov där det finns byggrätter. 

Buller 
Länsstyrelse kan av samrådsredogörelsen läsa att kommunen har för avsikt att vid framtida 
nybyggnationer låta utreda bullersituationen vid bostäder/skolor/förskolor så att godtagbara 
bullernivåer inte överskrids. Och att kommunen har för avsikt att låta genomföra bullerdämpande 
åtgärder i form av bullerplank, byggnads placering eller tillräckligt stort avstånd mot väg för att 
förhindra störning. Det framgår inte av redogörelsen vad som bedöms vara ”godtagbara bullernivåer”. 
Det är Länsstyrelsens förhoppning att kommunen har för avsikt att planera för godtagbara bullernivåer 
så väl inomhus som utomhus i en utsträckning som är mer omfattande än den lagreglerade 
miniminivån. Länsstyrelsen kan dock beklagligen konstatera att det inte genomförts någon utredning 
av utomhusexponeringen av omgivnings- och industribuller inom utbyggnadsområdena för 
bostadsbebyggelse och skolor/förskolor i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande. För att uppnå 
godtagbara bullernivåer även i utomhusmiljön vidhåller länsstyrelsen att denna fråga behöver belysas 
tydligare i översiktsplanen i enlighet med länsstyrelsens samrådsyttrande. 

Klimatanpassning 
Det är positivt att en av viljeriktningarna är att på sikt ta fram en utredning om 
klimatanpassningsåtgärder. Det är också bra att de klimatrelaterade riskerna redovisas. I 
översiktsplanen bör kommunen dock redovisa hur man avser att hantera dessa olika risker, det vill 
säga om riskerna kan accepteras eller om kommunen avser vidta förebyggande eller andra 
riskreducerande åtgärder. Ett strategiskt ställningstagande i översiktsplanen ger långsiktighet i 
kommunens riskhantering och riskvärdering och utgör ett bra stöd för att hantera riskfrågor i 
kommande detaljplaner, bygglov och övriga tillståndsärenden. Länsstyrelsen delar den bild som 
beskrivs i MKB vad gäller ställningstaganden och att kartläggning av åtgärder saknas i 
översiktsplanen. Det gör det svårt att avgöra hur väl klimatanpassning implementerats i det strategiska 
arbetet. 
För att möjliggöra framtida skyddsåtgärder behöver det redan idag i översiktsplanen göras en 
bedömning om det finns behov av att reservera mark för exempelvis uppbyggnad av framtida vallar 
och barriärer. 

Dagvatten 
Det är bra att mer detaljerade kartbilder på dagvattennät per ort tagits fram men länsstyrelsen skulle 
även vilja ha dessa skikt digitalt via GIS-shapefiler så att en mer detaljerad analys kan göras per ort. 
Nu är inte granskning möjlig på den nivån men övergripande ser det bra ut. Länsstyrelsen saknar en 
mer fördjupad analys av Applerumeån samt Klämnabäcken motsvarande denna utredning som finns 
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kring Döderhultsbäcken eftersom även dessa vattendrag kommer att påverkas av föreslagen framtida 
exploatering i Oskarshamns tätort med omnejd. 
I dokumentet Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering, på sidan 20 nästsista 
stycket som inleds med …I utredningen konstateras att arbete för att … ska ordet ”bör” ersättas med 
ordet ”ska” i alla de tre berörda meningarna. Naturligtvis ska alltid reningskrav beaktas vid varje ny 
detaljplan. På s 23 under kap 6.4 figur 15 (ortofotokartan) saknas ett par objekt som yta för 
dagvattenhantering, som att våtmarkerna-/områdena (delvis odlingsmark) ska behållas uppströms 
invid Döderhultsbäcken, söder om siffran 8, samt skärmbassäng som ska installeras strax utanför 
Döderhultsbäckens utlopp (innanför Badholmen). 
Kommentar s 208-C4. För utveckling i centrum krävs relevant dagvattenhantering samt att 
skärmbassäng (-er) läggs ner vid strategiska lägen t ex nära Döderhultsbäcken utlopp, som kommunen 
diskuterat sedan tidigare. På sida 203, ändra till att åtgärder ”ska” utföras längs Döderhultsbäcken 
istället för ”bör”. 

Länsstyrelsen observera att det i MKB på s 48 står om undantaget gällande Oskarshamns inre 
hamnområde; Undantaget gäller inte generellt utan främst för jord- och skogsbruket; kommunen måste 
fortfarande arbeta för att uppnå god vattenstatus avseende t ex övergödning till år 2027 samt att icke- 
försämrings kravet råder gäller kopplat till urban markanvändning och därmed ska kommunen arbeta 
förebyggande med åtgärder för dagvattenhanteringen. 
På s 52 andra stycket i MKB är en feltolkning av bilaga 1 dagvatten PM. På sista sidan s 13 i 
recipientutrednings-PM står det som slutsats att i samband med arbetet gällande t ex detaljplanering 
ska hela tiden reningskravet beaktas kopplat till vattenkvaliteten och belastningen av föroreningar på 
Östersjön. 
MKB konstaterande på s 53 beskriver att det saknas tydlig koppling mellan föreslagna LIS-områden 
och berörda vattenförekomster. Detta behöver vidareutvecklas, se även på s 80 där det särskilt pekas ut 
som ”risk för negativ konsekvens”. Hur kan detta förebyggas? 
Åtgärdsförslagen på s 54 är mycket bra och kan gärna skrivas in i ÖP som ställningstaganden. 

Kommunens svar 

Beträffande riksintresse för kulturmiljö så har stenhuggarkusten på sid 150 tagits hänsyn till och 
särskilt utpekats för bevarande: “ Värdena tillsammans med ett högt nyttjande av stigarna i området 
för rekreation och friluftsliv gör att området i planen avsätts för bevarandevärden (N1 i plankartan). 
Värdena för friluftsliv, natur- och kulturmiljöer ska prioriteras. Kommunen ska styra mot dessa värden 
och eventuella skyddsformer utredas.” 

För Krokshult – och dess kulturmiljövärden som även ingår i den definierade Gröna Infrastrukturen 
finns en viljeinriktning kring bevarandevärden kontra exploateringar (sid 170). Vidare i beskrivningen 
av värden för riksintresset och hänsyn av detsamma på sid 63. ÖP har även ett ställningstagande för 
Kristdalabygden på sid 174 för att stärka det värdefulla odlingslandskapet i områden som Krokshult 
och Bråbygden genom att främja betesdrift samt natur- och kulturmiljövård, menar kommunen pekar 
på att vi tar ansvar för riksintressets värden. 

MKB:n har olika hantering av hur beskrivning och konsekvenser för riksintressen. Beträffande 
Riksintresse för kulturmiljö så beskrivs hänsynstagande element under rubriken “Uttryck för 
riksintresset”. Då vi beskriver och bedömer ÖP:ns inarbetade åtgärder så är det mot dessa uttryck som 
befintliga kulturhistoriska värden ska peka på när olika exploateringar, förtätningar kommer i fråga. 

Öp:n har kompletterats med en kort sammanfattning av kulturlandskapets utveckling. 
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Det är inte aktuellt för kommunen att driva frågan om Kulturreservat i Vånevik. Vi utgår från värden 
och underlag i Länsstyrelsen utredning men kommer hitta andra sätt att skydda och utveckla området. 
Texten på sid 150 revideras så att det framkommer att frågan har tidigare av länsstyrelsen utretts. 

MKB:n har tagit upp utmaningen med LIS kopplat till vattenkvalitet – inte Hummeln enskilt – och 
lister detta som en möjlig negativ risk och konsekvens i den samlade bedömningen. ÖP ger 
förutsättningar men inte tillåtlighet: “LIS-områdena är av sin natur utpekade i anslutning till vatten och 
följaktligen inom områden där en hög skyddsnivå ska tillämpas. Att en tillräcklig avloppslösning kan 
uppnås är en central förutsättning för att en exploatering av dessa områden inte ska leda till en 
kvalitetsförsämring för de berörda ytvattenrecipienterna. Lämpligheten av denna bebyggelse och 
förutsättningarna för att uppnå en tillräckligt god avloppslösning behöver därför utredas vidare. 
Eftersom vattenkvalitet är en aspekt som bäst hanteras samlat genom strategiska åtgärder i tidiga 
skeden ska bedömningen av bebyggelsens lämplighet prövas för bebyggelsen i sin helhet.” 

Sammantaget bedöms i MKB:n ÖP 2030 innebära obetydliga konsekvenser avseende hanteringen av 
förorenade områden jämfört med ett nollalternativ. Länsstyrelsen ber kommunen att utveckla avsnitt 
om förorenade områden i enlighet med skriften: ”Vägledning om hantering av förorenade områden vid 
planering och lovgivning”. Denna vägledning läggs till som utpekat planeringsunderlag på sid 36 för 
framtida lovgivning och planläggning. Kommunen bedömer att det inte kan och ska behöva utredas 
bullernivåer för de av ÖP utpekade utvecklingsområdena. Vi vid håller att det är vid framtida 
nybyggnation av bostäder/skolor/förskolor som bullersituationen alltid ska utredas så att godtagbara 
bullernivåer inte överskrids. Godtagbara bullernivåer är de av staten föreslagna riktvärdena vid varje 
enskilt tillfälle och byggnation/verksamhet. Bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank, byggnads 
placering eller tillräckligt stort avstånd mot väg kan vara åtgärder som förhindrar störning. Från 
MKB:n konstateras “Även om tillfredsställande ljudmiljö kan säkerställas inomhus kan förtätning 
komma att leda till att fler människor vistas i bullerutsatta områden. Av denna anledning bedöms ÖP 
2030 innebära en risk för negativ konsekvens jämfört med ett nollalternativ.” Fyra områden har 
konsekvensbedömts och där är framför allt buller från större vägnät upptaget. Här finns parallella 
planeringsprocesser kring nya vägdragningar som ger avlastning avseende buller i både befintlig 
bebyggelse och kommande utveckling. 

Trots det som beskrivs som en försämring avseende klimatanpassning i liggande förslag ÖP 2030, 
beträffande utpekande, nivåer och platsspecifika förslag på anpassningsåtgärder än i den fördjupning 
som gjordes för staden 2014, så gör författaren av MKB:n en annan slutsats än Länsstyrelsen. 
Planförslaget ger möjlighet till positiv konsekvens jämfört med nollalternativet. Baserat på 
kommunens viljeinriktning och de underlag som finns så kommer arbete att påbörjas för en 
kommunövergripande klimatanpassningsplan. Till dess att den är beslutad så utgör de utredningar och 
utpekanden som finns på plats jämte de länsspecifika riktlinjerna kring bebyggelse grund för en 
framsynt utveckling. Frågan kommer behöva belysas i kommande planeringsstrategi för kommunens 
översiktliga planering. Att utan grundläggande underlag reservera mark är inte önskvärt och därmed 
avser kommunen inte arbeta om ÖP2030 i enlighet med länsstyrelsens förslag. 
Dagvattenplanen har fokuserat på en fördjupad analys avseende tre recipienter. Det finns som 
länsstyrelsen påpekar även påverkan, om än mindre, på både Klämnabäcken och Applerumsån. Men 
även på Skallarebäcken. En förklaring till att Klämnabäcken och Applerumsån inte är med i den 
djupare analysen är att det saknas dagvattenledningar och recipientutsläpp för de tillkommande 
områdena. Här kommer det planeras nytt från början och då hanteras både rening och volymer på ett 
korrekt sätt. Arbetet med hållbar dagvattenhantering kommer fortsätta och det är en av kommunens 
viljeinriktningar för dessa tätortsnära vattendrag. Oskarshamns kommun har att förhålla sig till 
vattendirektivet och satta miljökvalitetsmål och det utgör en förutsättning för fortsatt planering och 
nya utvecklingsområden. 
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Som en följd av synpunkter lämnade på ÖP2030 gör WSP en dagvattenutredning för Inre Hamnen där 
man tittar på olika lösningar för rening av dagvatten från Döderhultsbäcken samt 
Kolberga/Länsmansängen. Det berör dock inte den yta som utgör C4 utan strax norr om densamma. 
De områden som efterfrågas i Döderhultsdalen för mark som bör avsättas för dagvattenhantering är 
inte utredda i den skyfallsutredning som övriga objekt hämtats från (fig 15, sid 23, Dagvattenplan). Sid 
203 i ÖP2030 ändras så att “bör” blir “ska”. 

Länsstyrelsen påpekar i likhet med MKB:n att en ÖP2030 bör ha en stringentare skrivning om att 
detaljplan ska göras för LIS-områden. Detta är en försiktighetsåtgärd då vattenförekomsterna inte är 
utredda och ickeförsämringskravet gäller. Planen förtydligar detta genom att skriva in att “Detaljplan 
ska i normalfallet alltid göras för ett LIS-område. Undantag kan medges för byggnader och 
anläggningar för friluftslivet (< 3 hus eller < 25 pe) som bedöms ge obefintlig negativ påverkan på 
närliggande vattenförekomst.” 

Lantmäteriet 
Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet när 
översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter till länsstyrelsen och 
har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i detta ärende. 

Kommunens svar 

Noterat. 

Trafikverket 
Förslaget till Översiktsplan är bra och lättläst med såväl bevarande- som utvecklingsperspektiv inom 
kommunen och med en medvetenhet om kommunens centrala placering i länet och de 
infrastrukturmässiga kopplingarna till andra delar av södra Sverige. 

Trafikverket lämnade ett relativt detaljerat yttrande i samrådsskedet. För myndighetens allmänna och 
generella synpunkter hänvisas till samrådsyttrandet. Trafikverkets synpunkter samrådsskedet har 
överlag hanterats/besvarats på ett tillfredsställande sätt i förslaget till Översiktsplan. 

Trafikverket önskar dock kommentera följande: 

Det byggnadsfria avståndet till statlig infrastruktur är ett sätt att säkerställa riksintressets funktion men 
det är en förenkling att hänvisa till att genom att säkerställa det byggnadsfria avståndet har man även 
tagit hänsyn till riksintressets funktion. Påverkan på riksintressets funktioner sker även genom t.ex. att 
befintliga anslutningar får en kraftigt ökad trafik vid större verksamhetsetableringar, nya anslutningar, 
eller andra åtgärder som kraftigt förändrar trafikflöden m.m. 

Att kommunen valt att ta bort vägreservatet för Rv 37/47 söder om Bockara noteras. Den 
åtgärdsvalsstudie som utförts är en mycket tidig utredning innan formella planeringsskeden och visar 
på möjliga åtgärder för att uppnå mål om trafiksäkerhet, framkomlighet och kapacitet i ett viktigt 
stråk. Då tidsperspektivet för eventuella åtgärder på Rv 37/47 genom eller förbi Bocka är mycket 
ovisst och då Trafikverket inte ser några andra anspråk för verksamhetsetableringar som försvårar 
framtida möjligheter för att utreda alternativa dragningar förbi Bockara kan borttagande av 
vägreservatet accepteras. Det ska även noteras att eventuell prioritering av åtgärder på vägen 
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förbi/genom Bockara är något som beslutas av Region Kalmar län i kommande nya generationer av 
regional transportplan. 

Trafikverket har i övrigt inga ytterligare synpunkter på förslaget. 

Kommunens svar 

Översiktsplanen kompletteras med texten – ”Förändrade trafikföringar kring statliga vägar och 
annan infrastruktur som innefattar riksintressen ska alltid samråds i tidigt skede med Trafikverket”. 
ÖP 2030 har ett 10-årsperspektiv. Kommunen avvaktar nya markreservationer tills en ny ÅVS-process 
för sträckan Bockara-Glahytt är genomförd. I kommande revideringar bör nya 
eventuella markreservationer finnas med. 

2. Politik 

Centerpartiet 
Vi har inget ytterligare att tillägga till översiktsplanen. Vi är nöjda med att de synpunkter vi hade inför 
förra gången har tagits med. 

3. Kommuner 

Borgholms kommun 
Borgholms kommun ser positivt på att Oskarshamns kommun tar fram en ny översiktsplan. Planen har 
ett tydligt upplägg och är lätt att följa, främst tack vare den geografiska indelningen och de många 
utvecklingsstrategierna med tillhörande viljeriktningar. Tydligheten förstärks dessutom av den 
interaktiva digitala versionen av planen. 

Det är värdefullt att det mellankommunala perspektivet mellan Oskarshamn och Borgholms 
kommuner lyfts fram i planen, dels genom att stärkandet av hamn- och färjeförbindelserna utgör en av 
utvecklingsstrategierna, dels genom att havet beskrivs som en gemensam resurs där större 
utvecklingsfrågor kräver samarbete. Det mellankommunala perspektivet kopplat till havet återfinns i 
majoriteten av områdesbeskrivningarna i planen, men saknas dock i Misterhultsbygden. Det vore 
positivt om det kan inkluderas så att det finns närvarande i samtliga av kommunens kustområden. 

I Borgholms kommun är vi också i processen att ta fram en ny översiktsplan och det har därför varit 
särskilt intressant att få ta del av förslaget. 

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete i de mellankommunala frågorna. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för yttrandet. Borgholms kommun läggs till i planförslaget för 
Misterhultsbygden som en angränsande kommun med bl a vindkraft som gemensam planeringsfråga. 
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Högsby kommun 
Nedan sammanfattas de större ändringar som har gjorts i planhandlingama efter samrådet, och som har 
visst intresse för Högsby kommun: 

- Översiktsplanen görs digitalt tillgänglig i en så kallad StoryMap, genom att en textdel läses 
tillsammans med en interaktiv kartdel. Detta underlättar främst mottagning av geografisk 
information. 

- Markreservat för en framtida kustjärnväg i Oskarshamns stad tas bort. 
- För Bockaras del tas korridoren för en eventuell förbifart bort. 
- Planerad BRT-hållplats, Område T5 i Oskarshamns stad, flyttas mer norrut till korsningen rv. 

37/47 och E22. 

De synpunkter och frågor som Högsby kommun ställde i sitt samrådssvar är besvarade enligt följande: 

"Angående synpunkten om förbifart Bockara utgår översiktsplanens markreservation från den ÅVS 
som har genomförts för rv 37/47. Vägplan kommer först efter att beslut om sträckningsalternativ 
kunnat fattas och där är översiktsplanen vägvisare. I kommunens ställningstagande ingår den 
fördjupad dialog som efterfrågas. Synpunkten anses därmed besvarad i liggande planförslag. Synpunkt 
om fördjupad redovisning kring kollektivtrafiklösningar och kollektivtrafikens strukturella stråk 
noteras. Kollektivtrafiken hanteras i huvudsakligen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. De 
befintliga stråken för kollektivtrafik avses inte förändras med en ny sträckning av rv 37/47. Centrum, 
BRT och nuvarande hållplatslägen är prioriterade av såväl kommunen som den regionala 
kollektrafikmyndigheten." 

Granskningsyttrande från Högsby kommun: 

Högsby kommun tackar för förtydliganden och svar på de frågor som ställdes i samrådsskedet. Flytten 
av planerat läge för BRT-station så den ansluter till riksväg 37/47 ser vi som en positiv förändring. Vi 
noterar även att borttagandet av markreservat för förbifart Bockara inte innebär en negativ inställning 
till projektet i sig, utan att det fortsatt finns en ambition att förbättra framkomligheten genom/förbi 
Bockara, när beslut om sträckningsalternativ och finansiering finns på plats. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Yttrandet medför inga revideringar i 
översiktsplanen. 

Västerviks kommun 
Bakgrund 
Oskarshamns kommun har översänt ett förslag på översiktsplan för samråd till Västerviks kommun för 
yttrande. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
på ett långsiktigt hållbart sätt och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och 
omfattar hela kommunen. Västerviks kommun har valt att lägga fokus på frågor som berör vår 
kommun och där vi kan samverka över kommungränser. 

Mellankommunala frågor 
Västerviks kommun ser positivt på ambitionen att samverka i strategiska och storskaliga frågor som 
havsplanering, vindkraft, framtida kustjärnväg och transporter. Till grund för samarbete ligger 
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utvecklingsstrategier och ställningstaganden. Översiktsplanen beskriver exempelvis strategin att växa 
smart i hållbara lägen. 

Det kan tydliggöras hur mellankommunala frågor hanteras av Oskarshamns kommun. 
Misterhultsbygden gränsar till Västerviks kommun, Bockarabygden hänger nära samman med 
Högsby, och Påskallavik har skolsamarbeten med Mönsterås kommun. 

- Hur ska Oskarshamns kommun samverka med sina grannkommuner? 
- Vilken nytta ser kommunen med att samverka? 
- Vilka ståndpunkter är extra viktiga i den samverkan? 

Här kan ställningstaganden i mellankommunala frågor tydliggöras ytterligare. 

Flera av ställningstaganden återkommer sedan remissen 2021, det är inga stora skillnader i materialet. 
Enheten för samhällsbyggnad håller fast vi de tidigare synpunkter som inte beaktas. Enheten för 
samhällsbyggnad hade gärna sett en utökad och framtidsinriktad dialog med Oskarshamns kommun 
utifrån det reviderade förslaget. 

Skärgårdsutveckling är en viktig gemensam fråga för Oskarshamns och Västerviks kommuner. På 
sidan 182 konstateras att skärgårdstrafiken är en mellankommunal fråga och öar i Misterhults skärgård 
trafikeras på rutter som utgår från Västerviks kommun. På sidan 104 verkar dock råda en 
sammanblandning med öar i Tjust skärgård angående vilka öar som har skärgårdstrafik och varifrån 
trafiken utgår. Här kan också nämnas att hamnaranläggningar i Västerviks kommun är viktiga noder 
för främst fritidsboende i Misterhults norra skärgård. 

I viljeriktningarna på s 107 finns inte skärgårdstrafiken specifikt utpekad. Då kollektivtrafik på vatten 
inte kan hanteras på samma sätt som kollektivtrafik på väg kan det vara värdefullt att peka ut strategin 
för just skärgårdstrafiken separat. Skärgårdstrafiken är gemensamt upphandlad och gemensamma 
utvecklingstankar krävs för en långsiktig skärgårdstrafik. 

Infrastruktur 

Västerviks kommun ser positivt på att framtida kustjärnväg omnämns i planen. Utpekade väg- och 
järnvägsåtgärder ska föregås av en tidig dialog med berörda parter samt ha en lång planeringshorisont. 
Västerviks kommun vill betona vikten av att en framtida kustjärnväg är en tydlig mellankommunal 
fråga som påtagligt skulle påverka framtida utveckling av samtliga kustkommuner som berörs. 
Översiktsplanen bör göra ställningstagandet om Oskarshamns kommuns inriktning är att arbeta med 
frågan eller inte. Ett sådant inriktningsbeslut genom översiktsplanen skulle skapa incitament för vidare 
arbete. 

På sida 181 pekas E22 ut att den går mellan Västervik och Oskarshamn men enheten för 
samhällsbyggnad anser att det bör förtydligas att det är mellan Norrköping och Trelleborg. E22 är en 
viktig nationell men även regionalt stråk för exempelvis arbetspendling mellan Oskarshamn och 
Västervik. 

Enheten för samhällsbyggnad konstaterar vidare att en planeringshorisont om 8 år inom infrastruktur 
för järnväg är för kort tid. 

Övrigt 

Målet att växa med 3000 invånare till år 2030 är ambitiöst. Vilken beredskap finns för en snabbt 
växande befolkning i form av kommunala service som förskolor, skolor, äldrevård och infrastruktur? 
Hur påverkas orter och bostadsområden av en snabb befolkningsminskning? 
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Enheten för samhällsbyggnad ser mellankommunala effekter av att Oskarshamns kommun ska växa i 
strategiska lägen, som arbetsmarknad, kommunikationer etc. 

Översiktsplanen redovisar också om att växa i konkurrens med andra. Ser Oskarshamns kommun att 
grannkommunerna är konkurrenter om inflyttare? Hela länet har utmaningar med en åldrande 
befolkning, kan vi hitta gemensamma planeringsstrategier? 

Misterhultsbygden är den bygd som gränsar mot Västerviks kommun. I den bygden ser enheten för 
samhällsbyggnad att få insatser planeras som utgör grund för mellankommunala frågor. Området kring 
kommungränsen mellan Västervik och Oskarshamn är gles och funktionella samband även mellan 
Blankaholm, Solstadström och Mörtfors kan vara intressant för att stärka underlag för service. 

I frågan om kommersiell service och utbudet för invånare kan det regionala serviceprogrammet vara 
en utgångspunkt och viktigt styrdokument. I första punkten på s 96 kan det tolkas som att det är 
framtagande av en serviceplan som avses. Det arbetas med frågan om framtagande av serviceplan i 
vårt gemensamma projekt kring serviceutveckling som Oskarshamns och Västerviks 
landsbygdsutvecklare driver. 

Punkten på s 96 om utbud, noder och stråk kan också syfta på en strukturbild över kommunen. Det 
vore önskvärt att en sådan presenterades. Kan kommunens vision med markanvändning presenteras i 
en översiktlig och lättillgänglig visionsbild så skulle det förtydliga innehållet i översiktsplanen. 

I mellankommunala frågor kring översiktligt landskaps frågor som exempelvis jordbruk saknas en 
diskussion och ambitioner om hur dessa mellankommunala frågor kan hanteras och utvecklas. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. 

Mellankommunal samverkan beskrivs under flera rubriker och avsnitt och samverkan sker på flera 
nivåer med specifika kommuner och i regional kontext. Planens syfte är inte att precisera hur utan vad 
som är mellankommunala frågor. Här är gentemot Västervik frågan om kompetensförsörjning, 
kommunikationer och infrastruktur, VA, serviceutbud samt besöksnäring viktiga frågor. 

För Misterhultsbygden läggs ett stycke till om vikten av kommersiell service i gränstrakterna mot 
Västervik. 

Planförslaget har inte med en markreservation för kustjärnväg. Visionen om en järnväg finns kvar och 
ÖP2030 har en viljeinriktning – om än teknikneutral – om att ha en hög tillgänglighet och hållbart 
resande: “Vi planerar för en förstorad arbetsmarknadsregion med korta restider och hög punktlighet 
för både persontransporter och gods. Vi ska bidra till att minska transportsektorns klimatpåverkan och 
möjliggöra digital kommunikation i hela kommunen.” 

E22:s värde, såväl nationellt som regionalt, beskrivs utförligare i kap 2, sid 101. Detta stycke svarar 
upp mot de i ert yttrande avgivna synpunkterna. 

Vetlanda kommun 
Översiktsplan för Oskarshamns kommun består av tre huvudsakliga delar: Den första delen redogör 
för nuläget. Här beskrivs relevant kommunfakta och de platsspecifika planeringsförutsättningarna i 
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kommunen som ligger till grund för översiktsplanens ställningstaganden. Aktuella allmänna intressen 
skildras liksom redovisning av kommunens riksintressen. 

I den andra delen presenteras planförslagets elva hållbara utvecklingsstrategier avseende de tre 
hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet liksom den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna 
konkretiseras av ett antal viljeinriktningar för kommunens arbete med dessa i den fortsatta 
planeringen. 

I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen för specifika geografiska områden. De hållbara 
utvecklingsstrategierna med tillhörande viljeinriktningar appliceras här och prioriteras som åtgärder 
samt planmässiga anspråk. 

I bilaga redovisas miljökonsekvensbeskrivning över planförslaget. 

Vetlanda kommun gränsar inte till Oskarshamns kommun men vissa frågor som redovisas i 
översiktsplanen är av mellankommunal eller regional betydelse. Till exempel ligger båda kommunerna 
inom Emåns avrinningsområde och riksväg 37/47 förbinder Vetlanda med Oskarshamn och dess 
hamn. Detta stråk, som i del också innefattas av järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö, är tydligast 
när det gäller godstransport. Även färjetrafiken till Gotland ingår här. 

I upprättat planförslag redovisar Oskarshamns kommuns en målsättning att kommunen ska ha 30 000 
invånare år 2030. För att nå dit och nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning har 11 
övergripande utvecklingsstrategier tagits fram för översiktsplanen. Dessa ska vara vägledande för att 
nå en ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling mot 2030. Kortfattat pekar 
planförslaget ut ett antal orter, och stråk mellan dem, där utvecklingen främst ska ske, det beskriver att 
utvecklingen ska ske i balans med naturen och att man vill skapa förutsättningar för ett samhälle med 
god vardag för alla. Gällande regionala frågor föreslår kommunen och Region Kalmar län en 
upprustning av riksväg 37/47 mellan Oskarshamn och Bockara under aktuell planperiod för Regional 
transportplan Kalmar län 2022–2033. Vetlanda kommun gör bedömningen att förslaget gällande 
upprustning av vägen inte föranleder några särskilda synpunkter. Vetlanda kommun har heller inga 
synpunkter på övriga mellankommunala och regionala frågor som lyfts i planförslaget. Avslutningsvis 
kan nämnas att Oskarshamns kommun väljer att invänta en regional analys gällande vindkraft innan 
nya ställningstaganden tas fram i frågan. Det tematiska tillägget för vindkraft, antaget 2011, fortsätter 
att gälla tills vidare. 

Sammantaget är bedömningen att Oskarshamns kommuns upprättade planförslag inte direkt påverkar 
Vetlanda kommun eller planeringen av mark- och vattenanvändningen inom Vetlanda kommun. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. 

Hultsfreds kommun 
Som den närmsta i nuläget utpekade regionala kärnan för Hultsfreds kommun, utgör Oskarshamns stad 
en viktig nod utifrån flera perspektiv, där regionala kärnor är orter som bedöms vara betydelsefulla för 
ett större omland och som erbjuder en viss bredd avseende arbetsmarknad och service. Inte minst finns 
ett starkt utbyte arbetsmarknadsmässigt, i och med Oskarshamns kommuns starka näringsliv. 
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Med denna position i länet kommer även ett ansvar och att verka för att stötta kringliggande 
kommuner och agera draglok i gemensamt viktiga frågor. Hultsfreds kommun ser fram emot utökade 
dialoger och samverkan kring dessa viktiga regionala och mellankommunala frågor, och att 
Oskarshamns kommun blir initiativtagare till detta. 

Kommunikationer 

Hultsfreds kommun ser positivt på att granskningsversionen av översiktsplanen fokuserar på den 
befintliga infrastrukturen i länet och hur denna kan stärkas, i och med att man plockat bort den 
markreservation för en kustjärnväg som fanns i samrådsversionen. 

Hultsfreds kommun ser positivt på översiktsplanens ambition att järnvägen från Berga till Oskarshamn 
bör möjliggöra ökade godstransporter genom att verka för tätare avgångar, elektrifiering och 
upprustning av signalsystem. Detta är av stor vikt för Hultsfreds kommuns växande näringsliv och 
industrier för att nå Oskarshamns godshamn och säkra mer hållbara godstransporter. 

Riksväg 37/47 utgör en viktig kommunikationsled för Hultsfreds kommun, både när det kommer till 
våra sydöstra kommundelars möjligheter till arbetspendling och stärkt serviceutbud, men även när det 
gäller den viktiga kopplingen till E22 söderut. Med anledning av detta välkomnar Hultsfreds kommun 
översiktsplanens ställningstaganden kring att arbeta vidare för upprustning längs med sträckan 
Glahytt-Oskarshamn, vilket skulle ge ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet, samt det pågående 
dialogarbete våra båda kommuner tillsammans är aktiva i. 

Andra viktiga kommunikationsvägar för Hultsfreds kommun är länsväg 711, som bland annat binder 
samman orterna Vena-Kristdala. Här vill Hultsfreds kommun verka för att den befintliga tunga 
trafiken som tar denna väg leds om och istället nyttjar rv 37/47, där kapaciteten är bättre och förväntas 
öka i och med kommande ombyggnationer. 

Handel och service 

Kristdala fungerar som servicenod och arbetsort för ett omland i Hultsfreds kommun, där kommun- 
och länsgränsen för många är utsuddad. Hultsfreds kommun ser därför positivt på att det finns en 
ambition i översiktsplanen att stärka det befintliga serviceutbudet. För att stärka kopplingarna och 
utbytet mellan orterna och kringliggande landsbygd i Hultsfreds kommun ser vi gärna en ökad 
samverkan och dialog vid utbyggnad och planering, exempelvis av LIS-områden. 

När det gäller Bockarabygden finns möjligheter att stärka dess service ännu mer för att serva ett 
omland även i Hultsfreds kommun. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Hultsfreds kommun är en viktig del av det 
arbetsmarknadsområde som orter både i Oskarshamns kommun som Hultsfreds kommuns åtnjuter. 
Här är vägsatsningarna i båda respektive kommuner viktiga och är redan under byggnation och i 
planering, så även rv 37/47. Bockaras serviceutbud behöver ett omland så som beskrivs och detta bör 
båda kommunerna samverka kring. Yttrandet föranleder inga förändrade skrivelser i planförslaget. 
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4. Organisationer, företag, föreningar etc. 

Tekniska nämnden Oskarshamns Kommun 
Tekniska kontoret har följande synpunkter på granskningshandlingarna för översiktsplan 2030: 

- Sid 86. Avfall, Nuvarande avfallsplan omfattar åren 2015-2022. Kretslopp sydost arbetar med 
framtagande av en ny plan för perioden 2023-2030. 

- Sid 104. BRT-stationer. Text bör kompletteras. BRT-stationerna bör även ha god 
kollektivtrafikanslutning in mot stadens centrum. 

- Sid 105. ÅVS trafikplats Glabo är klar. 

- Sid 105-106. Järnväg. Avsnittet behandlar endast godstransporter. Bör kompletteras med information 
om hur kommunen jobbar med persontågstrafiken. 

- Sid 171. Kommunikationer. Ersätt ”väg 23” med ”väg 47” och ”väg 37/47 i söder”. 

- Sid 216. Avsnitt ”Bedömd status och utmaningar”, sista meningen bör justeras. ” En annan utmaning 
är kulverteringen av Döderhultsbäcken, till hinders för fiskvandringen, men vissa åtgärder har 
vidtagits för att underlätta fiskvandringen upp i bäcken”. 

Kommunens svar 

Översiktsplanen har justerats enligt synpunkterna ovan. 
Beträffande persontågstrafiken, sid 105, så kommer följande komplettering inskrivas: 
Persontågstrafiken ligger sedan en tid tillbaka nere. Reseunderlaget har varit för lågt och behov av nya 
styrsystem och kapacitethöjningsåtgärder finns. Dessa ska i regionalt planförslag utredas. En upprättad 
persontrafik bör vara en målsättning på sikt. 

Bildningsnämnden Oskarshamns Kommun 
Bildningsnämnden ställer sig positiv till granskningsförslaget av översiktsplan till 2030 för 
Oskarshamns kommun. 

Utifrån de verksamheter som vi representerar vill vi ge följande synpunkter på förslaget. 

- Det är positivt att vikten av att säkerställa barn och ungas möjligheter till fri rörlighet i vardagen tas 
upp i texten om trafiksäkerheten och framkomligheten för väg 37/47 förbi Bockara (sida 163).Vi 
önskar dock betona att trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras oavsett vilken lösning som 
genomförs. 

- Vidare är det positivt att det tillkommer tre viljeinriktningarna gällande den fria tidens värden – för 
en god folkhälsa. Vi tycker att det i den slutgiltiga versionen av översiktsplanen bör kompletteras med 
kommunens ambition om nya idrottsanläggningar, exempelvis ny arena och Ernemarområdet. Vi vill 
också att det ska tydliggöras vikten av trafiksäkra anslutningar till platserna. Det kan vara från platsen 
till befintliga gång- och cykelvägar, till hållplatser för kollektivtrafik eller till tilltänkta 
parkeringsplatser för idrottsanläggningen. 

Utöver ovan nämnda synpunkter lämnar vi ett övergripande redaktionellt medskick gällande layout av 
dokumentet Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030. Styckena i dokumentet är marginaljusterade 
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vilket gör att avståndet mellan orden på raderna varierar. I sig är det inget problem men hur 
marginaljusteringen har blivit i dokumentet försvårar läsbarheten då det på de flesta sidorna finns ord 
som saknar mellanslag mellan sig. Exempel på avsaknad av mellanslag finns på sida 5 i rad 2, 6, 15, 
19 och 22 samt på sida 6 i rad 1, 12, 17, 21, 25, 26 och 27. 

Kommunens svar 

Tillägg på markanvändningskartor anses vara av större karaktär vilket inte bör tillkomma utan 
ytterligare granskning. Då föreslagna platserna innebär en utökning av befintliga verksamheter så 
bedöms det kunna samrådas/hanteras under framtida detaljplane- och/eller bygglovsprocess. 

Marginaljusteringar har skett i antagandeversionens pdf. 

Samhällsbyggnadsnämnden Oskarshamns Kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden ser att nämndens synpunkter som framfördes vid samrådet till stor del har 
beaktats. Nämnden är positiv till de ändringar och förtydliganden som gjorts till granskningen. 

Att naturvärdesinventering inte gjorts i samband med utredningen av översiktsplanens föreslagna LIS- 
områden riskerar dock att bli en utmaning vid dispensprövning och eventuellt leda till högre 
ansökningskostnader för den sökande. Överprövande myndigheter kan eventuellt anse att ett utpekat 
område inte är tillräckligt utrett och redovisat att området ”är av ett sådant slag och har en så 
begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt” (7 kap 18e § 
miljöbalken punkt 2) och att det därmed inte finns stöd för att bevilja dispens med hänvisning till de 
särskilda skäl som tillkommer inom LIS-områden enligt 7 kap 18d § miljöbalken. Länsstyrelsen i 
Kalmar län har under samrådet påpekat behov av naturvärdesinventeringar. 

Åtgärdsförslagen att upprätta detaljplaner för föreslagna LIS-områden och att 
naturvärdesinventeringar enligt svensk standard (SS 199000:2014) genomförs i samband med 
planläggningen blir därför både lämpliga, och i vissa fall nödvändiga, för att exploatera de föreslagna 
LIS-områdena. 

Även om mindre justeringar och förtydligande har gjorts i både text och kartmaterial så är 
LISområdenas omfattning och avgränsning fortfarande endast schematiska. Det södra LIS-området i 
Mörtfors kan exempelvis tolkas utifrån kartmaterialet som att utpekandet endast avser markerna norr 
om grusvägen mellan fastigheterna Bjurvik 1:14 och Kappemåla 1:3, medan strandskyddad mark 
längre österut mellan fastigheterna Bjurvik 1:12 och Bjurvik 1:21 inte är avsett att ingå i LIS-området. 
Även om översiktsplanen behöver hållas generell och övergripande bör de delar som berör 
avgränsning av LIS-områden ha större noggrannhet och tydlighet än nuvarande. 

På sida 167 nämns att ”inga observationer av till exempel rödlistade arter har skett”. Den rödlistade 
och fridlysta orkidén Knärot (goodyera repens) har observerats i de sydöstra delarna av kommunens 
mark vid Mösjön och rapporterats till Artdatabanken den 22 mars 2022. 

Strategiska platser för dagvattenhantering i figur 70 skulle med fördel kunna ändras så att ytor för 
dagvattenhantering tydligare urskiljer sig från övriga naturområden; exempelvis att dagvattenytor 
redovisas med blått istället för grönt. 

Kommunens svar 
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I översiktsplanen pekas flera olika exploateringsområden ut med breda penseldrag, inte bara LIS- 
områden. Noggrannare studier för exakta gränsdragningar och i hur stor omfattning ett område kan 
exploateras görs i senare skede – i detaljplan eller om det endast rör sig om enstaka byggnad vid 
bygglov. Inga av de utpekade områdena har naturinventerats utan bedömts som lämplig att utreda 
vidare utifrån befintliga förhållanden och det fakta som finns registrerat i kommunens webbgis. 
Utpekade LIS-områden kan möjliggöra byggnation inom strandskyddad mark vilket bör ses som en 
positiv möjlighet och värdeökning av fastigheten men garanterar inget utan behöver utredas vidare 
om/inför en bygglovsansökan eller detaljplan. 

Fakta kring Knäroten läggs in vid Mösjön. 

Dagvattenytorna har fått en annan färg i den digitala översiktsplanen (den interaktiva kartan i 
storymapen). 

Kalmar läns museum 
Kalmar läns museum (KLM) har tagit del av samrådsredogörelsen samt granskat de delar av 
granskningsförslaget till ny översiktsplan (ÖP) för Oskarshamns kommun 2030 som rör kulturmiljön. 

KLM lämnade utförliga synpunkter i samrådsskedet och enligt samrådsredogörelsen från kommunen 
har dessa synpunkter tagits emot väl, vilket KLM ser som mycket positivt. Vid granskningen av den 
reviderade översiktsplanen noterades dock att det under ”Del 3 – Tillsammans är vi Oskarshamn”, 
under rubriken för det geografiska området ”Bockarabygden” och ”Rekommenderade åtgärdsförslag i 
Bockarabygdens koppling till de strategiska utvecklingsstrategierna” finns inte ”Upprätta ett 
kommunalt kulturmiljöprogram” med. Denna punkt finns med under alla de andra geografiska 
områdena. Eftersom framtagandet av ett kulturmiljöprogram nämns både under rubriken ”Natur, 
kultur och rekreation” samt under rubriken ”Bevarandeområden” för ”Bockarabygden” bör den även 
ligga med under rubriken ”Rekommenderade åtgärdsförslag i Bockarabygdens koppling till de 
strategiska utvecklingsstrategierna”. 

I övrigt har KLM inga synpunkter gällande granskningsförslaget. 

Kommunens svar 

Texten ”Upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram” läggs in i rekommenderade åtgärdsförslag i 
Bockarabygden. 

Sjöfartsverket 
I tillägg till tidigare avgivet yttrande gällande samrådet vill Sjöfartsverket föra fram följande. 

Områdena Håmhällan/Grimskallen (N2), Ernemar (B15) och Berggrundsvägen (B16) ligger i nära 
anslutning till hamnen och kan påverkas av hamnverksamheten. I en hamn förekommer aktiviteter 
som ger upphov till buller, dofter och damm. Därför är det viktigt att genomföra utreda eventuell 
bebyggelses påverkan på hamnens verksamhet. Den riksintresseklassade hamnen i Oskarshamn får 
inte påverkas negativt av att bebyggelsen kommer närmare deras verksamhetsområde. Exempel på 
negativ påverkan kan vara bullerrestriktioner som införs i hamnen, med anledning av att bostäder 
byggts i hamnens närhet. Även restriktioner som påverkar hamnens möjlighet att bedriva verksamhet 
dygnet runt påverkar riksintresset negativt. 
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I kapitlet 1.5 under rubriken riksintresse kommunikationer, Hamnar och Farleder beskrivs de 
riksintresseklassade trafikstråk som leder till hamnar i Oskarshamns kommun. Sjöfartsverket anser att 
även trafikstråket till Mönsterås bruk behöver beskrivas i texten, en betydande del av detta trafikstråk 
ligger i Oskarshamns kommun. 

Kommunens svar 

Området vid Håmhällan/Grimskallen ska endast möjliggöras för friluftslivet, inga nya bostäder 
föreslås. Områdena kring Ernemar och Berggrundsvägen ligger intill befintlig bebyggelse, men vid en 
ev. planläggning eller bygglovshantering ska konsekvenser för riksintresset utredas så att detta inte 
påverkas negativt. 
Planförslaget kompletteras med en mening i slutet av styckena om riksintresse “Hamnar och farleder”: 
Riksintresse farleder gäller stråken till hamnarna i Oskarshamn men även till hamnen vid Södras 
anläggning i Mönsterås kommun. 

Region Kalmar län 
Region Kalmar län bedömer att de i samrådsskedet framförda synpunkterna har beaktats av 
Oskarshamns kommun på ett bra sätt och har inget ytterligare att framföra. 

Skogsstyrelsen 
Samrådshandlingen är ett omfattande dokument som Skogsstyrelsen i dagsläget väljer att granska 
översiktligt. Vi kommer eventuellt att göra en mer grundlig analys när vi får ärendet remitterat från 
Länsstyrelsen. 

I underlaget framgår att de globala hållbarhetsmål och nationella miljömål som kan appliceras på 
Oskarshamns kommun, till viss del ligger till grund för framtagandet av översiktsplanen. 

Den föreslagna översiktsplanen ger intryck av att vara väl avvägd mellan olika samhällsintressen, där 
såväl värdet av skogsnäringen som miljövärden kopplade till skog har beaktats. 

Skogsstyrelsen ser positivt på att även de mindre orterna i kommunen får ett relevant utrymme i 
planen och vi vill i sammanhanget påtala att ekosystemtjänster från skogen har stor betydelse även på 
landsbygden. 

Biomassa från skog kan komma att få stor betydelse för energiförsörjning i framtiden, vilket kan ses 
som en resurs för en skogrik kommun som Oskarshamn men det innebär också ett större ansvar för att 
bevara och utveckla miljövärden kopplade till skog. 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses ofta som en möjlighet för att öka attraktionskraften 
till orter med oexploaterade stränder. LIS kan ge en positiv inverkan på utvecklingen, framför allt på 
mindre orter. Det finns dock en risk att tillgängligheten till värdefulla områden för friluftsliv och 
rekreation begränsas för besökare och ortsbor. Det kan även stå i konflikt med att bevara blå- och grön 
infrastruktur. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Yttrandet medför inga revideringar i 
översiktsplanen. 
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SPF Seniorerna Oskarshamn 
Sammanfattning av de förbättringsförslag som framkommit: 

- Äldres behov av boende i centrala delar i samhället bör beaktas 
- Skydda den tätortsnära naturen som resurs för friluftslivet 
- Bevara så mycket som möjligt av oexploaterade kusten till kommande generationer 
- Bevara kulturmiljöerna kring hamnområdet 
- Bevara flygplatsen 
- Förbättring kollektivtrafiken 

Äldres behov av boende i centrala delar av samhället bör beaktas 

I översiktsplanen nämns inte äldre nästan någon enda gång. Att äldre har speciella behov av boende 
och tätortsnära natur har inte beaktats. Enligt översiktsplanen bodde det 27102 personer i kommunen 
2020 av dessa var 6693 över 65 år. Att tänka bort nästan en fjärdedel av kommuninvånarna är en brist. 
Andra grupper är omnämnda men inte pensionärerna. 

Pensionärskollektivet är inte en enhetlig grupp och därför är behoven olika. Inom äldreforskningen 
brukar man dela pensionärerna i tre grupper. Yngre äldre, äldre och äldre/äldre. Det går inte att dra 
någon skarp gräns mellan dessa grupper eller någon bestämd ålder då åldrandet sker individuellt och 
behoven av den kommunala servicen är olika. 

Yngre äldre är nyblivna pensionärer, pigga och friska och har behov av motionsslingor, gym, 
golfbanor, simhall, boulebanor och liknande. När man blir äldre har en del av behoven av dessa 
faciliteter fallit bort men en del kvarstår. 

Men för gruppen äldre/äldre finns speciella behov av centrala boenden. Generellt räknar man med att 
ca 80% av de äldre/äldre klarar eget boende med hjälp av hemtjänsten. 

Vad man kan finna inträffar en förändring när man inte längre kan köra bil. Då vill de äldre flytta 
närmare centrum för att ha mataffär, apotek, vårdcentral och systembolag inom gångavstånd. 

I alla andra kommuner i Sverige planerar man för serviceboende i närheten av centrum för just dessa 
behov, men inte i Oskarshamn, här behövs det inte. Kvarboendeprincipen har drivits för långt med 
påföljd att ofrivilliga ensamheten blir ett växande problem. Vi vill se fler naturliga mötesplatser än 
bara Flanaden. 

Det påverkar även samhällsplaneringen negativt, flyttkedjan fungerar inte, att äldre flyttar från villor 
eller stora lägenheter för att lämna dessa till barnfamiljer. Flyttningen sker först när den äldre måste 
flytta till särskilt boende i livets slutskede. 

Vi vill att i översiktsplanen planeras för serviceboende i centrala delar av samhället i varje tätort inom 
kommunen. 

Vi vill att de bostäder som byggs i tätorternas centrum tar hänsyn till äldres behov, med hiss, trapphus, 
lättöppnade portar, bra belysning och god kommunikation. 

Skydda den tätortsnära naturen som resurs för friluftslivet 

I översiktsplanen föreslås en hel del förtätningar av bebyggelsen, särskilt i tätorten Oskarshamn. På 
vissa ställen kan det vara befogat att förtäta bebyggelsen men vi anser att förtätning av centrala delar 
av staden bör ske varsamt med hänsyn till grönska, lek och motion. Det är av stor vikt med närhet till 
naturen för rekreation och för en god folkhälsa. Detta får inte bara ses i ekonomiska termer utan minst 
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lika viktigt är gott välbefinnande i vardagslivet. Träd och grönska är en del av stadens gröna lungor 
och som gör staden trivsam. Ta inte bort stadens gröna lungor. Att börja knapra på friluftsområden för 
bebyggelse som vid Havslätt eller Ernemar eller andra liknande ställen där mycket folk rör sig i 
naturen är fel. 

Vi vill skydda attraktiv tätortsnära natur som resurs för friluftslivet. 

Bevara så mycket som möjligt av oexploaterade kusten till kommande generationer 

I översiktsplanen pekas två områden söder om Simpevarp ut som lämpliga för vindkraftparker. 

Kuststräckan mellan Oskarshamn och upp till Bråviken är helt världsunik. Misterhultsskärgården utgör 
den sydligaste havsvildmarken i landet och som sådan kommer den att bli alltmer attraktiv för såväl 
svenskar som övriga invånare i norra Europa. 

Att då bygga vindkraftverk och börja industrialisera delar av området skulle helt förstöra intrycket. 
Vindkraft bör i så stor utsträckning som möjligt förläggas till områden där inga människor bor eller 
spenderar sin fritid. 

Vi vill att vindkraftsområdena söder om Simpevarp stryks från översiktsplanen. 

Bevara kulturmiljöerna kring hamnområdet 

Ny bebyggelse kring hamnområdet bör uteslutas. ”Fula huset” på Brädholmen har alltid väckt 
kommuninvånarnas vrede. Vi vill inte att misstaget ska upprepas. 

Vi vill att Besväret, Brädholmen och Badholmen skyddas mot vidare exploatering. 

Bevara flygplatsen 

Flygplatsen i Fårbo omnämns inte i översiktsplanen. Allt flyg ska ske via Kalmar. Detta är en miss i 
planeringen. 

I alla sammanhang pratas om ökad elektrifiering. Endast kärnkraften kan bidra till stora mängder 
planerbar elproduktion. När O3 och F3 togs i drift räckte de till att försörja samtliga eluppvärmde 
villor som fanns i landet på den tiden. Om några år kommer man att planera för nya reaktorer på 
Simpevarpshalvön. När experterna från Kina byter flyg någonstans i Europa vill de inte sitta på en 
buss eller taxi i timmar utan det ska vara direktflyg i privatjet från Paris eller Frankfurt direkt till 
Oskarshamn. Därför kommer flygplatsen att behövas redan om några år. 

Vi vill att flygplatsen bevaras för framtida ändamål. 

Förbättra kollektiva region/rikstrafiken 

För att göra Oskarshamn attraktiv måste kommunikationen med övriga landet förbättras. Etablera 
förbindelse mot Göteborg, inför en snabb-buss mot Stockholm som enbart trafikerar E22 och E4 med 
matarbuss till på/avstigningsplats. Till Malmö finns fungerande kommunikation, buss till 
Kalmar/Växjö och tåg till Malmö. En flygbuss till Kalmar Öland airport skulle förenkla resandet dit. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande och instämmer i vikten av att säkerställa en god 
vardag och boendemiljö för äldre i Oskarshamns kommun. I kapitel två Social hållbarhet - ett samhälle 
med god vardag finns följande formuleringar: 
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“Oskarshamns kommun ska möjliggöra ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer och 
hustyper som syftar till att tillmötesgå behovet av bostäder för bland annat äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt med syfte att integrera andra utsatta grupper på bostadsmarknaden.” 

“Oskarshamns kommun ska värna om närheten till rekreationsområden och skyddade naturområden, 
dit invånarna ska kunna ta sig på ett tryggt, tillgängligt och säkert sätt.” 

Angående naturliga mötesplatser så är det ett självklart mål i kommunens löpande och ständigt 
pågående arbete att skapa fler och bättre mötesplatser i staden. 

Vindkraftområden i havet utanför Simpevarp är riksintresse. Kommunen kan inte plocka bort detta 
utpekade område, men kan förhålla sig till det om annan verksamhet gör anspråk på ytan. Vindkraft 
och vindbruk kommer behandlas i ett tematiskt tillägg efter planen har vunnit laga kraft. Då 
planförslaget inte innebär någon förändring för befintlig infrastruktur, dit bl a flygplatsen härrör, har 
inga särskilda ställningstaganden gjort kring dess eventuella funktion framåt. Kommunen har att 
bevaka utvecklingen och förvalta området på bästa sätt framåt. 

Bråbygdens intresseförening (BIF) 
Vi vill betona att vi delar kommunens grundläggande värderingar kring hållbar tillväxt i hela området. 
Tanken att bebyggelse, natur och miljön omkring oss inte främst är ett arv från tidigare generationer, 
utan ett lån av framtida generationer bör genomsyra all storskalig planering. Målet bör vara att lämna 
över en kommun med ännu bättre levnadsförhållanden än den vi föddes – eller flyttade in – i. 

Översiktsplanen är viktig ur många synvinklar. Den ska ge riktlinjer hur kommunen har att hantera 
utvecklingen i kommunen. BIF vill förstås ha ett grundreglemente som tjänstemännen har att besluta 
efter. Men vi vill också att det ska framgå i dokumentet att det är en rekommendation för 
tjänstemännen att besluta efter, men att den politiska nivån har rätt och skyldighet att ompröva 
huruvida undantag kan göras i enskilda fall. 

En god vardag 

I avsnittet ”2.3 Ett samhälle med god vardag för alla” betonas att ”Oskarshamns kommuns 
samordnade arbete med mänskliga rättigheter och social hållbarhet är att alla som är verksamma inom 
Oskarshamns kommun ska respektera, skydda och främja invånarnas mänskliga rättigheter”. Vi vill 
gärna lägga till att denna inställning även bör genomsyra kommuninnevånarnas förhållningssätt till 
varandra. 

I Oskarshamn har vi hittills inte sett den skrämmande våldsutveckling i samma utsträckning som andra 
kommuner i Sverige, men det finns ingen anledning att tro att de kriminella gängen inte existerar i vår 
kommun. Det vore värdefullt med en handlingsplan som visar att gängens verksamhet inte är hållbar i 
Oskarshamn och att alla kan känna att de lever tryggt i ett samhälle med god vardag. 

Innan kommunen tar till förbud och restriktioner vill vi ställa frågan om man istället kan arbeta med en 
plan som: 

- har bred politisk förankring så att den blir långsiktig och överlever flera mandatperioder. 
- ger alla barn och ungdomar – men även vuxna som behöver – en meningsfull vardag där de 

känner att de behövs och att deras positiva handlingar är värdefulla. 
- tränar barn och ungdomar i empati och insikt i hur deras negativa handlingar påverkar dem 

själva såväl som människor omkring dem. 
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- erbjuder möjligheter till försörjning som är mer värdig och stimulerande än exempelvis tiggeri 
eller andra aktiviteter i juridikens gråzoner. 

Bråbygden 

I avsnittet ”3.4 Kristdalabygden” beskrivs Bråbygdens förutsättningar i stora drag på ett sätt som BIF 
håller med om. Vi noterar med glädje att kommunen värnar om det unika odlingslandskapet och det 
traditionella byggnadsbeståndet. Vi uppskattar speciellt skrivningen att ”skala, placering, färgsättning 
och hänsyn till terräng och landskapet som helhet beaktas.” Samtidigt strävar vi, liksom kommunen, 
för att erbjuda attraktivt boende och vardagsliv för unga familjer som vill bosätta sig här. 

Vi delar kommunens bedömning att byar inte bör växa ihop, men ställer oss frågande till ståndpunkten 
att ödetomter inte ska bebyggas. Om dessa tomter en gång har varit hem för familjer kanske det finns 
anledning att överväga om de åter kan bebyggas och ge liv åt bygden? 

Översiktsplanen föreslår att en ”samlad centrumfunktion” bör komma till. Vi är intresserade av att 
tillsammans med kommunen utforska möjligheterna till detta, men vill betona vikten av att dessa 
förändringar måste ske varsamt och planerna tas fram i samråd med lokalbefolkningen. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Att integrera trygghetsperspektiv i 
samhällsplaneringen är för Oskarshamns kommun en självklarhet. I kapitel två Social hållbarhet - Ett 
samhälle med en god vardag för alla betonas detta exempelvis på följande sätt: 

“Tillgänglighet i det offentliga rummet handlar till stor del om upplevelsen av en plats. Det är viktigt 
att människor ska känna trygghet och våga vistas och röra sig i det offentliga rummet. Trygghet är en 
upplevd känsla som skiljer sig mellan individer. Välanvända och befolkade platser där 
tillgängligheten är god och miljöerna är estetiskt tilltalande upplevs oftare som trygga. För att skapa 
trygga miljöer är det viktigt att se till att platserna underhålls och är välvårdade. “ 

“När kommunens framtida mötesplatser och livsmiljöer utformas behöver människan vara 
utgångspunkten för planeringen.” 

“Ett sätt att skapa nya mötesplatser kan vara att använda en lokal eller plats på nya sätt. Olika 
aktörer kan ges förutsättningar att använda en plats eller lokal vid olika tider på dygnet. I en skola 
där undervisning bedrivs dagtid kan exempelvis människor anordna aktiviteter kvällstid. En sådan 
lösning kan föra samman en blandning av människor samt skapa levande miljöer under större delar 
av dygnet och verka brottsförebyggande.” 

Texten kring att ödetomter inte bör bebyggas tas bort. 
Översiktsplanen funktion när den väl är antagen är bra att ni belyser och vi kan hålla med om den 
tolkning ni gör med tillägget att det även utgör prövningsunderlag och måttstock hos överprövande 
myndigheter. Vi emotser dialoger och fördjupad samverkan kring samlad centrumfunktion i 
Bråbygden. 

Figeholms Samhällsförening 
Styrelsen för Figeholms Samhällsförening ser positivt på behandlingen av våra förslag när det gäller 
Kyrkgärdet och Kjellskulle i förslaget till översiktsplan. Vi ser också positivt på att sträckan 
Rävuddegatan-Figeholms camping finns med i cykelplanen och önskar naturligtvis att denna sträcka 
kan prioriteras i genomförandet av planen. Det är också positivt att kommunen vill arbeta inom ramen 
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för de utvecklingsplaner som finns när det gäller gästhamnarna inom kommunen även om vi även här 
efterlyser en höjd ambitionsnivå. 

Utöver vad vi tidigare framfört i våra yttranden över de två senaste förslagen till översiktsplan vill vi 
ge vårt starka stöd till de förslag som finns att snarast rusta upp Brevikens badplats samt återigen förse 
bryggan med ett hopptorn. Vi ser flera alternativa lösningar för att lösa frågan om hopptornet. 
Muddring, förlänga bryggan ut på djupare vatten eller placera tornet på en badflotte som förankras på 
tillräckligt djupt vatten är lösningar som kan övervägas. 

Med tillönskan om all framgång med slutförandet av översiktsplanen för vår kommun. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Yttrandet medför inga revideringar i 
översiktsplanen. 

Kretslopp Sydost 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes att planering sker för 
framtida avfallshantering i enlighet med gällande renhållningsförordning. 

Önskvärt är att vi får ta del av Ritningar innan bygglov sökes. Så vi kan se att man tagit hänsyn till 
Renhållningsordningen och Avfall Sveriges handbok. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för erhållet yttrande. Yttrandet medför inga revideringar i 
översiktsplanen. Bygglovsavdelningen i Oskarshamns Kommun har fått kännedom om framhållet 
önskemål. 

Mörtfors Samhällsförening 
Mörtfors Samhällsförening är mycket positiva till att det finns två utpekade LIS-områden i 
översiktsplanen. Dessa finns i attraktiva lägen, men är samtidigt möjliga att ansluta till befintliga nät 
för avlopp och fiber. I förslaget till översiktsplan anges dock att ”dessa områden kan utvecklas för 
besöksnäring med boende i sjönära läge”. Mörtfors Samhällsförening vill understryka att det inte bara 
är aktuellt för besöksnäring, utan i synnerhet för permanentboende. Det senaste året med 
Coronapandemi har visat att möjligheterna för distansarbete är goda och det är just i attraktiva lägen 
på landsbygd som många valt att etablera sina hemmakontor och verksamheter. 

Mörtfors samhällsförening är också positivt inställda till en ökad samordning med servicefunktioner i 
angränsande kommuner. Samhällsföreningen är också positiv till en framtida expansion på befintliga 
verksamhetsområden i Fårbo och Figeholm, eftersom detta är positivt för hela Misterhultsbygden. 

Kommunens svar 

I ÖP:n står det att områdena bedöms kunna utvecklas för bostäder och besöksnäring i sjönära läge. 

E.ON 
Yttrande över ”Vindkraft Oskarshamn kommun, tematiskt tillägg till Översiktsplanen” 
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E.ON Energidistribution AB (”E.ON”) lämnade yttrande avseende Oskarshamn kommuns förslag till 
översiktsplan i samrådsskedet och har inget ytterligare att erinra kring det som framförts där. I 
granskningsskedet har ett ytterligare ett tematiskt tillägg gjorts kring vindkraftsutbyggnad och därför 
vill E.ON avge följande synpunkter. 

Anslutning till elnätet 

I det tematiska tillägget för vindkraftsutbyggnad lyfts ett antal viktiga aspekter för var man kan 
lokalisera nya vindkraftverk däribland infrastrukturella förutsättningar och vikten av att det finns en 
närhet och möjlighet att ansluta still elnätet. Det noteras i kapitlet om infrastruktur, sidan 8. ”att det 
inom Oskarshamns kommun finns ett omfattande ledningsnät med stora kraftledningar upp till 
400kV”. Vidare hänvisar underlaget till Svenska Kraftnäts dokument, under de kontrollpunkter som 
listas på sidan 43 om anslutningen till elnät, som pekar på olämpligheten att ansluta 
vindkraftsanläggningar mindre än 100MW till transmissionsnätet. Därmed är det sannolikt att 
anslutning av ny vindkraft bör ske till E.ON:s regionnät. 

E.ON:s regionnät i kommunen består av två nord-sydliga linjer på 130kV respektive 50kV samt en 
öst-västlig linje från kärnkraftverket mot Hultsfred. Det innebär att flera av de identifierade områdena 
som kan anses lämpliga för vindkraftsetablering ligger relativt långt från en anslutning till regionnätet. 

Till förutsättningarna och som kontrollpunkt för anslutningen bör därför läggas att en tidig kontakt 
med E.ON som regionnätsägare måste tas. Vårt regionnät och elnätet i stort är byggt och 
dimensionerat för organisk till växt – större och hastigt tillkommande punktlaster liksom nya 
produktionsenheter kommer alltid att kräva mycket god framförhållning och separat hantering. 

Tillståndsprocess 

Regionnätsledningar som står för försörjningen av hela kommunen men även är en är del i det större 
ledningsnätet för elförsörjning vidare till angränsande kommuner och regioner. Dess placering och 
utförande har noga utretts och sanktionerats genom koncessionsbeslut av Energimarknadsinspektionen 
(Ei) och markupplåtelser tillskapats genom ledningsrätt och servitut. 

För att ansluta vindkraftsparker eller effektkrävande verksamheter i andra delar av kommunen, då 
främst i inlandet, så kan långa ledningsdragningar komma att krävas. På spänningsnivåer över E.ON:s 
områdeskoncession <24kV så måste dessa föregås dels av beslut om linjekoncession från Ei samt av 
lantmäteribeslut om ledningsrätt. I dagsläget är detta två tillståndsprocesser, där ledningsrätt inte kan 
påbörjas förrän det finns beslut om koncession. De tar vardera flera år i anspråk. Därtill ska läggas den 
tid det tar att planera dimensioneringen av nätet och identifiera anslutningspunkt och alternativ på 
ledningssträckning. 

Sammantaget gör det att för anslutningar som kräver linjekoncessionerade regionnätsledningar bör 
man ha med i underlaget om kommunens vindkraftsutbyggnad att det kräver långa tillståndsprocesser 
vilka kan komma att ta flera år i anspråk innan en anslutning är etablerad. Med det betonar E.ON 
vikten av tidig kontakt för att kunna utreda anslutningen. 

Kommunens svar 

Oskarshamn kommun har i detta granskningsskede inte med ett nytt tematiskt tillägg för vindkraft. Det 
nu gällande tematiska tillägget är från 2011. Vi tackar dock för inspelen, vilka utgör bra underlag i det 
arbete med reviderad vindbruksplan som avses påbörjas under 2023. 
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5. Privatpersoner 

Privatperson 1 
Jag ser att Frisbeeklubben håller på att bygga en bana i Fallebo men hittar ingenting om detta i 
översiktsplanen. Jag tycker det är bra att området utnyttjas och blir till glädje även för oss som bor i 
området men ett samråd med berörda grannar hade varit bra. 

Kommunens svar 

Tack för ditt yttrande. Enskilda verksamheters utveckling och planer tas inte upp i ÖP. Där beskrivs 
utvecklingen i större penseldrag. 

Privatperson 2 
Noterar att det finns planer på Vindkraftverk utanför Simpevarp. Vindkraftverk har en urusel 
verkningsgrad och antalet drifttimmar på ett år är inte i relation till behovstimmar. Utöver frisläppande 
av microplaster samt ett starkt tveksamt omhändertagande efter verkets livstid så är det en livsfara för 
Kungsörnarna som häckar i området. En livscykelanalys på ett vindkraftverk visar hög miljöpåverkan 
under tillverkning, drift och efter livstiden. Utöver det uppenbara tillkommer faktumet att energi från 
vindkraftverk inte går att lagra och vi kan ju inte påverka när, var och hur det blåser. Därför måste det 
finnas flera energikällor, så att det finns el även när det är vindstilla. Vindenergi påverkar de boende i 
området genom att de låter och syns. Så sammanfattningsvis vill jag säga att även om vindkraft är en 
förnyelsebar energikälla har det visat sig att det finns stora nackdelar för miljön. Vindkraftverk ger 
ifrån sig ett högt ljud vilket stör boende i närheten av vindkraftparker och kan även störa och skrämma 
både vilda och tama djur - inte minst fåglar. Dessutom är det kartlagt att stora mängder insekter, som 
exempelvis humlor och bin vilka är grunden till fortsatt liv, slås ihjäl. När vindkraften placeras i våra 
hav och sjöar tar även undervattenlivet skada. Bara för att bygga ett vattenbaserat 10 MW 
vindkraftverk så behövs antingen ett betongfundament på 5 000 ton eller ett på 1 000 ton stål. Till 
tornet behövs cirka 600 ton stål, till navet 100 ton stål, till generatorn 450 ton stål samt till vingarna 40 
ton kompositmaterial. Är detta verkligen klimatsmart? När man försöker bygga vindkraftparker på 
platser där det förekommer mycket vind, går det ändå inte att förlita sig på vindkraftverk som enda 
energikälla. Det kan förekomma längre perioder utan tillräckligt mycket vind och då krävs det att det 
finns kompletterande elproduktion. Dessutom måste vindkraftverk förnyas efter 15 till 20 år. Som 
jämförelse har kärnkraftverk en livslängd på ca 80 år vattenkraftverk på ca 100 år. Jämför man 
materialåtgång mellan kärnkraft och vindkraft för samma mängd producerad energi är åtgången 70 
gånger mer betong och 20 gånger mer stål för vindkraft än för kärnkraft. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för ditt yttrande. Vindkraftområden i havet utanför Simpevarp är 
riksintresse. Kommunen kan inte plocka bort detta utpekade område, men kan förhålla sig till det om 
annan verksamhet gör anspråk på ytan. Vindkraft och vindbruk kommer behandlas i ett tematiskt 
tillägg efter planen har vunnit laga kraft. 
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Privatperson 3 
Förslag på att lägg till namnen på de tre riksintressena samt klargöra att för tillfället pågår verksamhet 
enbart inom det ena, men att det kan startas upp verksamhet inom de båda andra i framtiden. Det kan 
minska oklarheter för nyinflyttade om vad som finns i omgivningen och att det kan komma ny 
verksamhet inom dessa områden fråmåt: I Oskarshamns kommun finns tre utpekade områden för 
riksintresset, Flivik, Götebo och Hökhult, samtliga skyddade för sina tillgångar på granit. För tillfället 
pågår enbart brytning i Flivik stenbrott. Kommunen avser skydda riksintresset genom att inte tillåta 
planläggning och bygglovsärenden som riskerar att påverka mineralutvinningen inom dessa områden 
negativt. 

Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för ditt yttrande. Planförslaget kompletteras med namnen på 
riksintressena. 

Privatperson 4 
Det som främst berör mig är område B17 och B18 som ligger i mitt närområde. Dom berör mina och 
många andras strövområde och är väl frekventerade, nästan när som helst möter man människor som 
är i skogen för rekreation eller rastar hundar i dessa områden. 

Kommunen underhåller själva vandringsleder i området och stugföreningen i Stångehamn har ordnat 
en fin strövstig. 

TÄNK PÅ DET RÖRLIGA FRILUFTSLIVET 

Att vistas i naturen är bra för både kropp och själ. Och tänk på artskyddet, varje individ och växt ska 
det tas hänsyn till vid stora ingrepp i naturen. Spara dessa områden så länge det inte finns andra 
alternativ. 

Kommunens svar 

Staden växer och i första hand förtätas staden intill befintlig infrastruktur. Inför varje nytt 
exploateringsområde inventeras naturen och höga värden sparas. Likaså ser kommunen det viktigt 
med närheten till rekreation och friluftsliv. Möjlighet till friluftsliv och rekreation kommer fortsatt 
finnas även om en bostadsexploatering sker inom B17 och B18. 

Privatperson 5 
- Språkbruk: Centralort/yttertätort/by bör ändras till stad/tätort/by för att undvika urban norm. 
- Påskallabygden eller Påskallaviksbygden? 
- Felstavning: Kristdalabyggden > Kristdalabygden 
- Trevligt att läsa citat från Hela Sverige ska leva och att Charlotta Mellander omnämns. 
- Tillägg av hela Kristdalabygdens vision med meteoritsjön Hummeln i fokus vilket invånarna i 

Kristdalabygden har tagit fram tillsammans. 
- Meteoritsön Hummeln 600 miljoner år? Källa på det. 
- Naturum i Bråbo finns inte längre. 
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Kommunens svar 

Oskarshamns kommun tackar för ditt yttrande och ser över ev. justeringar. 

Privatperson 6 
Jag måste tyvärr konstatera att Oskarshamns kommun inte verkar vara intresserade av mina förslag för 
vision Figeholm. I svaret till mig framträder istället en för mig tydlig oförmåga, handlingsförlamning 
och brist på initiativkraft. Jag hoppas härmed att kommunen har förmåga att ändra sig till förmån för 
mina förslag. 

Om inte, så står därför nu mitt sista hopp till SKB-mervärdespengarna och jag har därför skrivit till 
Spiros Toulikas på SKB om mitt förslag med bl.a. följande rader: 

"För drygt ett år sedan startade kommunen upp med att skriva en ny översiktsplan: 

https://www.oskarshamn.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering-kart-- 
ochmattjanster/samhallsplanering/oversiktsplaner/ny-oversiktsplan/ 

Jag engagerade mig i det och skickade in synpunkter till kommunen som handlar om att göra 
Figeholm betydligt attraktivare att bo i bl.a. med hjälp av mervärdespengarna, bifogas. Jag har svårt att 
tänka mig ett bättre sätt än detta att uppfylla motivet med mervärdespengarna. Jag fick tyvärr ingen 
positiv respons från kommunen utan bara ett kort meddelande där man bl.a. skyller på strandskyddet, 
skärmklipp bifogas. Man kan ju naturligtvis ansöka om dispens för sådant men jag känner starkt att 
kommunen visar på i princip obefintlig initiativkraft när det gäller detta förslag från mig. Jag hoppas 
du /ni på SKB mervärdespengarna vill läsa mina synpunkter och min förhoppning är att ni ska tycka 
detta är intressant. Om så blir fallet får ni gärna kontakta kommunen, förslagsvis kommundirektör 
Henrik Andersson för att, som jag tycker, driva igenom, om inte hela, så till stora delar av projektet, 
framförallt förslaget att flytta Figeholms Marina. Jag hoppas allt är bra och att du återkopplar till mig." 

Kommunens svar 

Förslaget är redan kommunicerat/besvarat i samrådshandlingen och synpunkten är lämnad till SKB nu 
och inte till kommunen mer än för kännedom. Vi hoppas alla som vill utveckla Figeholm fortsatt är 
engagerade och delar av det förslag som lämnats in och omnämns kan med befintligt planförslag ändå 
genomföras. 
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