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Kapitel 1

Inledning

i översiktsplanen. Aktuella förändringsfrågor kan
vara:

•

Förändringar i regelverken och i samhället gör att den
fysiska planeringen hela tiden förändras.

•
•
•

Kraven på planering för ett hållbart samhälle har ökat.
”Tänk globalt och handla lokalt” är tänkvärda ord
som mycket kort kan sammanfatta FN:s konferens om
miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992, då vi fick
handlingsprogrammet Agenda 21.

ÖP 2000
I april 2000 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag av
kommunstyrelsen att revidera och komplettera Översiktsplan 1990, ÖP -90.

Plan- och bygglagen har reviderats och efter införandet av miljöbalken finns krav att upprätta miljökonsekvensbeskrivning; MKB, vid projekt som har betydande miljöpåverkan.
PBL 4 kap. 1 §

Arbetet med översiktsplanen har bedrivits i olika arbetsgrupper

•

Utdrag ur plan- och bygglagen:
”Översiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet...”

Se även Kapitel 7, Vad
säger lagen?, Miljökonsekvensbeskrivning - MKB

Ny bebyggelse i orörd natur eller förtätning av befintlig bebyggelse.
Bevarande och utnyttjande av naturresurser.
Nya vägar i orörd natur.
Lokalisering av störande verksamheter

•

Vilka konsekvenser som kan tänkas bli vid en större
förändrad mark- och vattenanvändning är svårt att i
dag spekulera om. I samband med att fördjupade
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser upprättas ska ekologiska, sociala och ekonomiska
konsekvenser beskrivas.

•

Kulturgruppen - Kommunledningskontoret,
Kulturförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret
Risk- och säkerhetsgruppen - Räddningstjänsten,
Tekniska kontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret och Stadsbyggnadskontoret
Vatten- och grönstrukturgruppen - Tekniska
kontoret, Barn- och fritidsförvaltningen, Miljöoch hälsoskyddskontoret och Stadsbyggnadskontoret

Inför revideringen av ÖP -90 har vissa delar av planens landsbygdsdel inventerats och till viss del tillförts
ÖP 2000.

Vi har efter medlemskapet i EU 1995, ytterligare nya
regelverk att ta hänsyn till. Ett helt nytt vattendirektiv
från EU kommer att ställa krav på en ökad miljösamverkan över kommungränserna. Vattendrag utgör ofta
gräns mellan fastigheter, socknar, kommuner, m.m.

I ÖP 2000 redovisas behov av olika utredningar, planläggningsåtgärder m.m. Den behandlar mycket kortfattat många områden, men hänvisar till olika underlagsmaterial.

Förändringar i den fysiska miljön har som regel stort
allmänt intresse som blir föremål för ställningstagande
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Kapitel 1 - Inledning
LKO = Lokal kompetens
uppbyggnad
DUO = Demokrati och
Utveckling i Oskarshamns
kommun
Vill du veta mer?
www.oskarshamn.se

Fortsatt översiktlig planering
Vår förhoppning är att ÖP 2000 ska bli en ”levande
översiktsplan” som alla kan ha nytta av. Den ska vara
tillgänglig på vår hemsida, men även finnas som en
uppslagsbok för den som så önskar.

LKO, Projekt Kärnavfall och DUO–projektet har visat på ett stort politiskt engagemang, vilket gett ökade kunskaper som kan omsättas i den fysiska planeringen av vår kommun.
Vatten är livsviktigt för allt levande på jorden och vårt viktigaste livsmedel. Därför har vi,
som arbetar med vår översiktsplan, tagit fram en symbol i
form av en vattendroppe. Den
finns med på olika ställen i
översiktsplanen för att påminna
oss om hur viktigt vattnet är.

I ÖP 2000 föreslås att fördjupade översiktsplaner arbetas fram för kommunens kust och skärgård samt för
Bråbygden.
En Natur- och kulturmiljöplan, Grönstrukturplan,
Stadsmiljöplan samt sanering av hamnbassängen,
Nötöfjärden, bruksområdet i Emsfors m.m. är även
viktiga för kommunen att genomföra.

Samråd
Översiktsplanen skickades på samråd till politiker,
myndigheter, föreningar m.fl i början på 2002. Den
var även tillgänglig i kommunens stadshus, medborgarkontor, bibliotek, gymnasieskola samt på kommunens hemsida. Inkomna synpunkter finns sammanställda och kommenterade i en Samrådsredogörelse.
Efter samrådet har

•
•
•
•
•

frågan om vindkraftverk till havs lyfts över till arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
kommunens kust och skärgård.
några utvecklingsområden justerats och några utgått.
en utredning gjorts som visar förslag på en ny
kustjärnväg, Kommunikationer i sydöstra Sverige.
en ny avfallsplan antagits av kommunen.
kommunens övergripande mål utökats enligt Tillväxt- och Marknadsplan för Oskarshamn 20022004.
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Kapitel 2

Mål

Översiktsplanen kan bli det instrument som kan hjälpa
till att på sikt uppnå delmålet till God bebyggd miljö.
Arbetet med miljömålen får inte enbart bli en kommunal angelägenhet utan det är viktigt att så många intressenter som möjligt engageras i arbetet. Ett utökat samhällsengagemang med möjlighet att vara med
och påverka kan genomföras enligt DUO-modellen.

Miljökvalitetsmål
De femton miljökvalitetsmålen
1. Frisk luft
2. Grundvatten av god
kvalitet
3. Levande sjöar och
vattendrag
4. Myllrande våtmarker
5. Hav i balans
6. Ingen övergödning
7. Bara naturlig försurning
8. Levande skogar
9. Ett rikt odlingslandskap
10. Storslagen fjällmiljö
11. God bebyggd miljö
12. Giftfri miljö
13. Säker strålmiljö
14. Skyddande ozonskikt
15. Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett av de
femton nationella målen och i ett av delmålen anges
att ”fysisk planering och samhällsbyggande senast
2010 ska grundas på program och strategier för hur

•

•
•
•

Övergripande mål

ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minskas och förutsättningarna
för miljöanpassade och resurssnåla transporter
förbättras.
kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas.
grön- och vattenområden i tätorter
och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas och andelen
hårdgjord yta inte ökas.
energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara energiresurser
ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas.”

Kommunens läge vid Smålandskusten, hamnen, omväxlande natur- och kulturmiljöer är förhållanden som
vi måste ta tillvara och utveckla.
Förändringar i öst kommer att ställa krav på infrastrukturen i form av bra vägförbindelser genom landet
och en fungerande järnväg.
”Oskarshamn - kommunen med energi” är det övergripande varumärket för Oskarshamn. Varumärket riktar
sig framför allt till näringslivet men ska vara väl känt även
bland kommunens invånare.
Oskarshamns kommun ska

•
•
•
•

Kommunens Miljöskyddsprogram, 2001, ingår som
underlagsmaterial till översiktsplanen. Programmet är
Miljö- och hälsoskyddsnämndens övergripande verksamhetsplan. De olika förslag till åtgärder som föreslås genomföras är en del av kommunens arbete med
de nationella miljökvalitetsmålen, regionala och lokala
miljömål för att uppnå ett hållbart samhälle.

•
•
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vara Smålands naturliga port mot öster.
vara en livskraftig kommun med god miljö.
ha tillgång till arbetskraft med hög teoretisk och
praktisk kompetens.
ge trygghet, omsorg, livskvalité och möjlighet till
personlig utveckling.
senast 2010 ha minst 27 000 invånare
2010 vara välkänd som Sveriges ledande energicentrum.

Kapitel 2 - Mål
Kommunens övergripande mål anger färdriktningen. I
förklaringen till målen står bl.a. att ”kommunen skall
vara en livskraftig kommun med god miljö samt att
kommunens fysiska planering skall vara det instrument som redovisar förutsättningarna och visar vägen”.
Ny teknik gör det möjligt att länka samman olika sektorers planer/register med kommunens fysiska planering. Olika analyser kan göras utifrån insamlade fakta.
Den fysiska planeringen blir därmed enklare att hålla
aktuell.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•
•
•
•
•
•
•

anvisa nya områden för bostäder och verksamheter
med hög attraktion och god miljö.
effektivare utnyttja kommunens nerlagda kostnader
i vägar, vatten- och avloppsnät.
slå vakt om vår natur- och kulturmiljö.
bidra till rent vatten och ren luft.
hushålla med naturresurser på ett varsamt sätt.
vårda kulturarvet.
kommunikationsfrågorna behandlas.
hävda lagkravet på tillgänglighet för alla.
ge förutsättningar till ett säkert och robust samhälle.
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Kapitel 3

Kort om Oskarshamn

Totebo

Hjorted

E22
Blankaholm

Geologi
Smålandsgraniten, som är ca 1 800 miljoner år, dominerar berggrunden i Oskarshamn. I söder går öst-västliga stråk av sura vulkaniteter och smålandsporfyrer.
Basiska s.k. grönstenar förekommer fläckvis i öst–västliga stråk i kommunens mellandel. I norr och på Blå
Jungfrun finns några väsentligt yngre granitmassiv.

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors

Misterhult

Hultsfreds
kommun

I den sydöstligaste delen av kommunen, på öarna
Runnö och Furö, täcks urberget av ca 545 miljoner år
gammal kambrisk sandsten. Något yngre, ca 450 miljoner år gamla sedimentära bergarter utgör bottenbildningar i den centrala delen av sjön Hummeln.

Kristdala
Fårbo
Figeholm
E22

Morän som bildades vid den senaste landisens avsmältning, är den dominerande jordarten i kommunen. Ett
par större rullstensåsar löper tvärs genom kommunen
med i huvudsak sydost–nordvästlig riktning. Dessa åsar,
som kallas Påskallaviks–Kristdalaåsen och Fårbo–Tunaåsen, bildar mäktiga sandavlagringar vid Björnhult och
Fårbo. Även vid Bockara finns en större sandavlagring.

Bockara

23

34

Oskarshamn

Berga

Kalmarsund

Högsby
kommun
23

Högsby

Den nordöstra delen räknas till ostkustens berg- och
lerområden där kalt berg med ett tunt jordtäcke dominerar. Lera förekommer i terrängens sänkor.

Mönsterås
kommun
Emsfors

34
Fliseryd
Ruda

Den senaste landisen avsmälte från Oskarshamn för ca
14 000 år sedan. Då var nästan hela kommunen täckt
av vatten och endast några små områden i väster låg
över högsta kustlinjen. för 3 000 år sedan låg strandlinjen ca 5 meter över nuvarande havsyta.

N

V

Ö

S
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Borgholms
kommun

Påskallavik

Högsta kustlinjen
Jordarter
Organiska jordarter
Sediment, lera-grus
Isälvssediment
Sandig morän
Övervägande kalt berg
Utfyllt område

E22
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Historik

Vänorter

Lämningar av mänsklig aktivitet kan spåras med kontinuitet från stenåldern och framåt. För ca 7 000 år
sedan låg stranden ca 20 meter högre än i dag. Då bildade Litorinahavet en vik vid Oskarshamn. Den s.k.
Döderhultsviken användes som hamn och handelsplats. 1646 blev Döderhultsvik köping och 1856 fick
köpingen stadsprivilegier och tog namn av den dåvarande regenten Oskar I. 1967 ökades Oskarshamns
yta och folkmängd genom sammanläggningen med
Misterhult, Kristdala och Döderhult. 1972 tillkom Ishultsdelen av Tuna församling och 1973 Bockara av
Mörlunda församling.

Oskarshamns kommun har fem vänorter. Tre av dessa ligger i Norden: Korsholm i Finland, Mandal i Norge och Middelfart i Danmark. Pärnu i Estland är
den fjärde vänorten och ligger på andra sidan Östersjön. Den femte och senaste vänorten är Port Shepstone i Sydafrika, som bygger på de ideella insatser som gjorts och görs av Oskarshamns Södra Afrikakommité (OSAK).
Korsholm, Finland

Finland
Helsingfors

#

Norge

# Oslo

Sverige
Stockholm

#Tallinn

#

Estland

Klimat och vegetation

# Pärnu

Mandal

#

”Solkustens centrum”, är en turistslogan som i någon
mån speglar klimatet i Oskarhamn. Oskarshamn har
många soltimmar och liten nederbörd. Det
finns klara klimatiska skillnader mellan
Oskarhamns västra och östra delar.
Kustremsan har ett maritimt klimat
beroende på att Östersjöns vattenmassor utjämnar temperaturväxlingarna under såväl året som dygnet.
I de höglänta områdena i väster (ca. 100 m över havet) är temperaturvariationerna större.

#

30

Göteborg

Oskarshamn

0k

m

#
Lettland

Danmark
Middelfart

#

# Riga

# Liepaja

# # Malmö

#

Köpenhamn

Klaipeda

Litauen

Gdynia #

# Ryssland

Kaliningrad

Vilnius

#

#

Rostock

Polen

Tyskland
Port Shepstone, Sydafrika

Oskarshamn ”lutar” mot Östersjön. De västligaste delarna ligger mer än 100 m över havet. Ungefär 10 %
av kommunens landareal ligger 100 m över havet och
40 % av landarealen ligger 50 m eller mer över havet.
Oskarshamn är en skogskommun där barrskogen dominerar. Sammanhängande jordbruksmark finns utefter grusåsarna, söder om Bockara och i Bråbygden.
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Kapitel 4

Befolkning
Folkmängd

Källa: SCB
SCB = Statistiska centralbyrån

Oskarshamns kommun hade 26 349 invånare i december 2000. I kommunens Tillväxt- och marknadsplan
finns ett övergripande mål att kommunens befolkning
senast år 2010 ska vara minst 27 000 invånare.
Under 70-talet upplevde kommunen en mycket kraftig befolkningstillväxt, tack vare både en stor inflyttningsvåg och stort födelseöverskott. De sista 20 åren
under 1900-talet har emellertid folkmängden minskat
med ca 6 %, (Se diagram Befolkningsutveckling). I
ÖP -90 var målet att folkmängden 1995 skulle ha
ökat med knappt 1 %, vilket inte uppnåddes. Under
slutet av 1990-talet pekade både flyttnings- och födelsekvoten brant nedåt.

Befolkningsstrukturen 1999 (andelar per ålder) i riket respektive Oskarshamns
kommun. (Källa: SCB)

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen påverkas av barnafödande,
dödlighet och flyttningsrörelser. Barnafödandet var
under andra halvan av 19090-talet lågt, ca 250 barn/år.
Under de första åren på 2000-talet har denna trend
vänt, och enligt SCB:s prognoser väntas barnafödandet
i Sverige öka med omkring 1% årligen fram till 2020.
Dödligheten i kommunen har i stort sett varit konstant de snaste 30 åren, ca 325 personer/år, men förväntas öka något inom tioårsperioden, eftersom andelen äldre ökar i kommunen.
Flyttningsrörelserna varierar kraftigt mellan olika år,
men i genomsnitt hade kommunen lika många in- och
utflyttare under 80- och 90-talen.

Befolkningsutveckling i Oskarshamns kommun 1969  2000. (Källa: SCB)

Näringslivet i Oskarshamns kommun domineras av ett
fåtal stora företag. Sysselsättningen i kommunen är
mycket beroende av deras verksamheter, vilket kan ge
snabba förändringar på arbetsmarknaden, både positiva och negativa. Att stärka det lokala näringslivet ge-

Befolkningsstrukturen i Oskarshamns kommun skiljer
sig inte nämnvärt från genomsnittet för Sverige, sett
till andelen av alla åldrar. Det är dock något fler äldre
och något färre medelålders boende i Oskarshamns
kommun, (Se diagram Befolkningsstrukturen 1999).
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nom kompetent arbetskraft, ett gott näringslivsklimat
och väl utbyggd infrastruktur är därför viktiga förutsättningar för kommunens framtid. Ett starkt näringsliv är i sin tur förutsättning för en god befolkningsutveckling.

Efterfrågan på attraktiva lägen för bostadstomter, i
framförallt strandnära lägen, har funnits de senaste
fyra decennierna.

Rekommenderade åtgärder

Översiktsplanens roll för närings- och befolkningsutveckling är bl.a. att kunna visa hur ett säkert samhälle
kan nås samt redovisa attraktiva områden för bostäder och verksamheter.

Oskarshamns kommun ska verka för att

•

Bostadsbehov
Under perioden 2005 till 2015 förväntas stora rörelser på bostadsmarknaden. En stor grupp ungdomar
kommer att flytta hemifrån och ge ett ökat behov av
mindre lägenheter. Samtidigt finns det frågetecken
kring hur den stora andelen 40-talister kommer att
agera på bostadsmarknaden när pensionsåldern infinner sig. Väljer de att bo kvar i huset/lägenheten eller
anpassar de boendet till ett mindre alternativ?
Efterfrågan på lägenheter har under senare delen av
1990-talet varit lågt. Bostadsbyggandet i kommunen
har samtidigt varit mycket lågt. I genomsnitt byggdes
det under senare delen av 1990-talet 17 nya lägenheter per år. Det ska jämföras med ett genomsnitt på
130 nya lägenheter per år under perioden 1975 – 95.
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senast år 2010 ha minst 27 000 invånare.
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Kapitel 5

Näringsliv

Det vill säga svara för en infrastruktur, mark- och vattenanvändning som på ett positivt sätt gynnar tillväxt.
Ett nära samarbete har utvecklats med den näringslivsägda organisationen FöretagsCentrum i Oskarshamn (FCO). FCO har som uppgift att stärka de inre
förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt företagande.

Oskarshamns näringsliv domineras av tillverkningsindustri och energiframställning. Dessa branscher har en
betydligt högre andel förvärvsarbetande än riket i övrigt. Tjänstesektorn är liten. Vid sidan av den offentliga sektorn svarar ett fåtal stora företag för flertalet av
kommunens arbetstillfällen. Av det totala antalet arbetstillfällen, som uppgår till cirka 13 000 svarar de
tre största tillverkningsföretagen (inklusive OKG) för
omkring 3000, nästan 25 procent. Flertalet av de
största företagen har sin koncernledning utanför Oskarshamns kommun.

Utvecklingen i Öst- och Centraleuropa har dramatiskt
förändrat förutsättningarna i Östersjöregionen. Östersjön är idag i praktiken ett innanhav inom EU. Totalt
bor cirka 50 miljoner människor runt Östersjön, varav hälften är medborgare i
EU. Skillnaden i ekonomisk och social utveckling
mellan östra och västra delarna är stora. Återhämtningen går förhållandevis
snabbt i framförallt Polen, men även i de baltiska staterna. Utvecklingen runt Östersjön är en mycket viktig förutsättning för vår kommuns näringslivsutveckling.
Turismen är en viktig del av näringslivet. Sedan flera
år samverkar Högsby, Mönsterås och Oskarshamns
kommuner inom turistområdet genom gemensamma
aktiviteter och marknadsföring under begreppet Smålandskusten.

De s.ks ”tjänsterallarna” utgör en realtivt stor mängd
tillfällig arbetskraft, som utför kvalificerade servicearbeten, underhåll och andra tjänster åt våra företag.
Det rör sig om såväl nationell som internationell kompetens. Bara på kärnkraftverket OKG utgör denna
arbetskraft flera hundra personer per år.
Kommunens roll i näringslivsarbetet är huvudsakligen
att skapa goda yttre förutsättningar för företagande.
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Källa: Tillväxt- och
Marknadsplan för
Oskarshamns kommun

Kapitel 5 - Näringsliv

Mål

•
•
•

Utveckla en positiv Oskarshamnsidentitet genom god
tillgång till:

•
•
•

Detaljplaner
Byggnadsplan, stadsplan
och avstyckningsplan =
detaljplan, enligt planoch bygglagens införande
1987

Tillväxt- och marknadsplan för Oskarshamn, 20022004, antogs av kommunfullmäktige 2001.
Syfte: Att ange riktningen för kommunens tillväxtarbete.

Gällande planer m.m.

Vision: Oskarshamn ska kunna erbjuda långsiktig välfärd och trygghet i en föränderlig omvärld.

Gällande detaljplaner med ledig mark för verksamheter
finns i

Affärsidé: Oskarshamns kommun ska med en sund
och balanserad ekonomi kunna erbjuda

•
•
•
•
•

Näringslivs- och
sysselsättningsprogram

•
•

verksamhetsområden med en väl fungerande infrastruktur
attraktiva bostadsområden och
väl fungerande barn-, handikapp- och äldreomsorg,
utbildningsmöjligheter, sjukvård, kommunikationer,
fritids- och rekreationsanläggningar, värdefulla natur- och kulturmiljöer m.m.

Utvecklade östkontakter
Miljöanpassad produktion
Konkurrenskraftigt, väl differentierat näringsliv,
där industrin och energisektorn dominerar
Attraktiv kommun
Meningsfullt arbete

Södra hamnområdet
Storskogen
Västra industriområdet
hamnbolagets verksamhetsområde i Norra hamnområdet
anslutning till södra infarten till Påskallavik

•
•

invånarna ett tryggt och stimulerande liv
näringslivet goda förutsättningar för hög konkurrenskraft.

Planerade åtgärder
I översiktsplanen redovisas utvecklingsområden för
verksamheter i Misterhult, Simpevarp, Fårbo, Björnhult, centralorten och Påskallavik.

Näringslivs- och sysselsättningsprogrammet antogs
av kommunfullmäktige 1997-06-02. Det har en bred
förankring såväl i näringslivet som i den kommunala
förvaltningen. Programmet är till viss del inaktuellt.

I kommunens Tillväxt- och marknadsplan anges en
strategi för hur näringslivet i Oskarshamns kommun
bör utvecklas.

I Näringslivs- och sysselsättningsprogrammet formulerades vision, mål och strategi för arbetet med näringslivs- och sysselsättningsfrågorna. I syfte att nå
visionen och målen antogs en konkret handlingsplan.
Den omfattade sammanlagt 24 aktiviteter, åtgärder
och projekt under fem huvudrubriker

Målgrupp - befintliga företag
Genom att stärka befintliga företags konkurrenskraft
skapas förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning.
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marknadsplan
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Insatser
• Utveckla möten mellan företagsgrupperna energioch fordon.
• Förbättra dialogen mellan företag och skola. Utgångspunkterna ska vara företagens långsiktiga
kompetensförsörjning.
• Utveckla dialogen mellan näringslivet och det
offentliga.
• Kommunens handläggning av företagsärenden ska
vara enkel och effektiv.
• Skapa affärsrelationer mellan det befintliga näringslivet och företag i öst.

•

Utveckla entreprenörskapet i Oskarshamn. Stärk nyföretagandet och utveckla ett långsiktigt samarbete
mellan skola och näringsliv.

Varumärken
Oskarshamn ska använda sig av fyra varumärken i sin
marknadsföring. Ett övergripande varumärke och tre
varumärken riktade till olika specifika målgrupper.
Alla ska på något sätt associera till begreppet energi.

•
•
•
•

Målgrupp - nyetablering av företag
Det befintliga näringslivet har behov av kompletterande minde företag t.ex. service och underleverantörer
där kontakterna i dag sker på distans, företag inom
underrepresenterade branscher, tjänste- och IT-sektorn.

Oskarshamn - Kommunen med energi (övergripande
varumärke)
Oskarshamn - Med Dragningskraft
Oskarshamn - Solkustens Centrum
Oskarshamn - Med Fart Framåt

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•

Insatser
• Analysera externa företags verksamheter i kommunen. Undersök om företag med återkommande
mera omfattande insatser kan förläggas till
kommnen.
• Kartlägg och lyft fram Oskarshamns fördelar, t.ex.
låga arbetskraftskostnader, tillgång till kompetent
arbetskraft och attraktiva boendemiljöer.
• Stärk företagsgrupperna energi- och fordon genom
komplettering med nya verksamheter.
• Stärk östprofilen genom att utveckla nya företag
med inriktning mot de växande marknaderna i
Baltikum, Ryssland och Polen.

•
•
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Näringslivs- och sysselsättningasprogram för
Oskarshamns kommun revideras och kompletteras
med en policy och ett handlingsprogram för turismen.
Tillväxt- och marknadsplan för Oskarshamn 20022004 förverkligas.
marknadsföra kommunens tillgängliga verksamhets- och bostadsområden, infrastruktur, värdefulla
kultur- och naturmiljöer, kommunal service; skolor, barn-, handikapp- och äldreomsorg, anläggningar för fritid och rekreation m.m. på kommunens hemsida.
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Kapitel 6

Bebyggelseutveckling

GLAB O

SALTVIK

Den befintliga bostadsbebyggelsen är huvudsakligen
lokaliserad till centralorten och tätorterna. Av kommunens 26 349 invånare (2000) bor ca 18 000 invånare i centralorten.

KILEN

Se Kapitel 12, Miljö- och
riskfaktorer; Störande
verksamheter

FALLEBO

FAGEREKE

733

RÖDSLE

HUM LEKÄRRSHULT

NORRBY

HAVSLÄTT

KOLBERGA

NORRTORN

I ÖP -90 redovisades ett antal framtida utvecklingsområden i centralorten, Figeholm, Fårbo, Kristdala
och Påskallavik, vilka kunde inrymma såväl bostäder,
service som arbetsplatser samt ett antal natur- och
vattenområden. ÖP 2000 bygger i stort sett på samma
princip som ÖP -90, men pekar till viss del ut lämpliga områden för bostäder, verksamheter och service
samt natur- och fritidsområden. För övriga områden
som inte ingår i något utvecklingsområde i ÖP 2000
förutsätts i huvudsak pågående mark- och vattenanvändning gälla.

Se Kapitel 14, Centralorten; Fagereke, Döderhultsdalens och Havslätts
fritidsområden.

MOCKEBO

HYCKLINGE

Fritidsbebyggelsen är framförallt lokaliserad till kustområdet (ca 85–90 % av alla fritidshus). Koncentrationen är störst runt centralorten.

Se 3 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter

ROTVIK

E22
FLATHULT

DÖDERHULT
MANKETORP
TRATTEN
SVALLIDEN

SYRENHAGE N

CENTRUM
HA MNEN

23
ORRÄNGEN
ÅSA

ERNEMAR
GRÖNDAL

SÖDE RTORN
VÄSTRA
INDUSTRIOMRÅDET

GUNNARSÖ
KRISTINEBERG

AMERIKA
MYSINGSÖ

E22
KLÄMNA
STORSKOGEN

Ett ökat intresse för hästställen i anslutning till bostadsbebyggelse inom centralorten har konstaterats.
Miljö- och hälso-skyddsnämnden prövar nya hästställens lämplighet beroende på omgivningens störningskänslighet, topografi, vindförhållanden m.m. Avståndet mellan bostadsbebyggelse, skolor, barnstugor eller
liknande och djurhållning i detaljplanelagda områden
bör vara minst 200 meter.

650

STÅNGEHA MN

N

V

Ö

Område där nyetablering av hästställen inte tillåts

0

500

1000

1500 meter

S

Redan befintliga ridanläggningar/hästställen inom
markerat område i centralorten kan överlåtas men generellt ges inte tillstånd till etablering av nya rid- eller

hästanläggningar inom markerat område i centralorten. För fritidsområdena
Fagereke, Döderhultsdalen och Havslätt bör skötsel- och användningsplaner
upprättas för att avgränsa områden för hästintresse/friluftsliv/naturvård m.m.
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-

Bebyggelseutveckling

Ny bebyggelse på landsbygden

Byggnader skall ha en yttre form och
färg som är estetiskt tilltalande, lämplig
för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan.”

Bebyggelsetrycket på landsbygden är måttligt och lokaliseringen av nya bostäder innebär normalt inga
större planeringsproblem.
En förutsättning för ”en levande landsbygd” är att
människor vill/kan bosätta sig på landsbygden. Ett
boende utanför centralorten ställer krav på bra kommunikationer samt allmän och kommunal service m.m.
Fördelar med att endast tillåta ny bebyggelse i anslutning till befintliga husgrupper eller byar är:
Bättre

•
•
•

hushållning med mark och vatten gör större sammanhängande ytor tillgängliga för det rörliga friluftslivet, biologisk mångfald m.m.
samordnad kommunal service medverkar till en
god kommunal ekonomi.
social gemenskap och säkerhet om något oförutsett inträffar.

PBL 3 kap. 10 §

”Byggnadsnämnden skall verka för en
god byggnadskultur samt en god estetiskt
tilltalande stads- och landskapsmiljö”

PBL 11 kap. 1 §

Tillgänglighet
Ändringar i plan- och bygglagen (2001-07-01) innebär att tydligare krav ställs på att personer med nedsatt rörelse- eller orinteringsförmåga ska få ökad tillgänglighet till allmänna platser. Kraven ställs i samband med iordningställande och ändring av allmänna
platser och områden för andra anläggningar än byggnader.

Nackdelar kan vara att det begränsar möjligheterna
att välja sitt boende på landsbygden.

PBL 3 kap. 1 §

”Ändringar av byggnad skall utföras
varsamt så att byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska , kulturhistoriska, miljömässiga
värden tas till vara.”

PBL 3 kap. 18 §

I befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser ska enkelt avhjälpta hinder mot lokalernas och
platsernas tillgänglighet och användbarhet undanröjas.
Boverket håller på att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd vilka beräknas träda i kraft under 2002.

Landsbygdens äldre byggnadsbestånd med bostadshus
och ekonomibyggnader har ofta ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Vård och underhåll av
landsbygdens äldre bebyggelse är önskvärt och angeläget.
Utdrag ur plan- och bygglagen:

Kommunfullmäktige har godkänt Handikappolitiskt
program för Oskarshamns kommun. Det är baserat på
FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för
människor med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är att ange inriktningen för kommunens

”Byggnader skall placeras och utformas
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till stads- eller landskapsbilden och till
natur- och kulturvärdena på platsen.
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KF 2002-01-14

Översiktsplan 2000
nämnder, styrelse och förvaltningar i planering av
verksamheten för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Handikappfrågorna ska behandlas kontinuerligt i
budgetarbetet. Ett annat syfte är att öka kunskapen
om de funktionshindrades situation och att öka samarbetet med handikapporganisationerna.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för

•
•
•
•

att om- och tillbyggnader av äldre byggnader utförs varsamt och anpassas till miljön och den lokala byggnadstraditionen.
en god tillgänglighet till byggnader, offentliga miljöer m.m. för människor med funktionsnedsättning.
det handikappolitiska programmet utvärderas och
revideras under varje ny mandatperiod.
ny bebyggelse på landsbygden lokaliseras till befintliga husgrupper eller byar.
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Kapitel 7

Vad säger lagen?
Översiktsplanen styrs framförallt
av plan- och bygglagen, men
även av andra viktiga lagar som
miljöbalken, väglagen och lagen
om kulturminnen.

PBL 1987:10
PBL 1 kap. 3 §, 4 kap.

PBL 5 kap.

Detaljplaner

PBL 5 kap.

Detaljplaner reglerar närmare markens användning för
byggande m.m. Skillnaderna mellan detaljplaner och
områdesbestämmelser är att detaljplanen

•
•
•
•

§

kan göras mer detaljerad,
är tidsbestämd,
ger byggrätt samt
reglerar ansvaret för genomförandet.

Plan- och bygglagen

Samlad bebyggelse

BoU 1986/87:1

Plan- och bygglagen slår fast att kommunen är skyldig
att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Översiktsplanen ska framförallt redovisa
kommunens framtida avsikter med mark- och vattenområden, allmänna intressen samt miljö- och riskfaktorer som är särskilt viktiga att tänka på vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse m.m.

Samlad bebyggelse är en benämning på områden som
inte är planlagda, men som ändå omfattas av krav på
bygglov med tanke på bl.a. miljön, trafiksäkerheten
och brandsäkerheten. Vilka områden som bedöms
innehålla samlad bebyggelse har behandlats av
kommunens byggnadsnämnd. I kommunen utgör ca
60 områden samlad bebyggelse därför att

BN 1987-05-13
rev 2000-11-22

Översiktsplanen är inte bindande för varken myndigheter eller enskilda, utan är ett beslutsunderlag och
vägledande för framtida beslut. Men genom att upprätta områdesbestämmelser och detaljplaner kan kommunen säkerställa syftet med översiktsplanen för begränsade områden.

•
•

bebyggelsegruppen utgörs av minst 10 hus och
de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller
åtskiljs av väg, parkmark och dylikt.

2, 3 kap. PBL

3, 4 kap. MB

Regionplan

Med hus inom samlad bebyggelse avses bostadshus,
butiker och industribyggnader men ej komplementbyggnader. Komplementbyggnad kan vara uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och
dylikt.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser används framförallt för att styra grunddragen i bl.a. markanvändningen efter översiktsplanens avsikter. Till exempel kan områdesbestämmelser användas för att begränsa åretruntboende
i fritidsområden samt skydda kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer.

Inom samlad bebyggelse gäller de generella bygglovsreglerna enligt plan- och bygglagen, d.v.s. bygglov
krävs bl.a. för nybyggnad, tillbyggnad, vissa byggnadsändringar och särskilda anläggningar.

Översiktsplan
Områdesbestämmelser

Detaljplan
Fast.plan

Lov, tillsyn och kontroll enl. PBL
Plansystemet enligt PBL
= underlag för
= bindande
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Tillstånd
enl.
FBL,
MB,
etc.

Kapitel 7 - Vad säger lagen?
Totebo

Utanför samlad bebyggelse och detaljplan får man
utan bygglov:

Hjorted

E22
Blankaholm

Vimmerby
kommun

Vena

•

Örö

Västerviks
kommun

Flivik

Adriansnäs

Älö
Koviksnäs

Mörtfors

Strupö

Klintemåla
Hökhult (Misterh
Vinö

Stenbo (Ishult)

Hultsfreds
kommun

Misterhult

Krokstorp
Blomsterhult
Röstorp

Kristdala

Kråkelund
Mederhult

Lilla Laxemar
Jämserum
Baggetorp

Fårbo

Krokshult

•

Marsö

Bockara
34

Byggnation närmare tomtgränsen än 4,5 m måste
godkännas av granne.

Uthammar

E22
Lämmedal Skrikebo

Korsvägen
23
Hyltan, Nedre

Berga

Mönsterås
kommun

Århult
Lagmanskvarn

Saltvik

Dragskär

När Miljöbalken trädde i kraft 1999-01-01 ersatte den
15 andra lagar inom miljöområdet, bl.a. naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Miljöbalken är till för

Tillinge skärgård

Oskarshamn
Amerika
Udden
Stångehamn

•

Kalmarsund

Sörvik
Blackudd
Skorpetorp
Vånevik
Runnö

Fliseryd

N

V

Ö

•

Emsfors

34
Ruda

•

Borgholms
kommun

Påskallavik

Högsby
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Miljöbalken

Ängelstorp

Björnhult
Eckerhult
Lockebo Flinshult
Flathult
Äshult
Kilen
Dövestad

Klämna
Sörbo
Tjuståsa
Sörvik

Högsby
kommun

Göra mindre tillbyggnader på en- och tvåbostadshus och tillhörande uthus.
Tillbyggnaden får inte dominera över befintlig bebyggelse, inte vara större än 25 m2 eller större än
halva ursprungsbyggnaden
Uppföra komplementbyggnader.
De ska ha karaktären av bostadskomplement och
vara belägna i boningshusets omedelbara närhet.

Simpevarp

Figeholm
Bråbo
Östantorp
Bjälebo

PBL 8 kap. 4 §

E22

Samlad bebyggelse
Detaljplanelagt område utanför tätorterna
Områdesbestämmelser

•
0

2

4

6

8

10

12 kilometer

att värna om människors hälsa
och miljö.
skydd och vård av värdefulla
natur- och kulturmiljöer.
bevarande av den biologiska
mångfalden.
en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser.

Miljöbalken pekar bl.a. ut vad som är av riksintresse
och att det ska redovisas i översiktsplanen.

S
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MB 1998:808
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MB 5 kap.

Miljökvalitetsnormer

Enligt Miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning ”ingå i en ansökan om tillstånd enligt 9, 11 och
12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av balken. En sådan skall finnas även vid
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap.”

I samband med införandet av miljöbalken tillkom miljökvalitetsnormer. De föreskriver den lägsta godtagbara miljökvaliteten inom en rad miljöområden. Syftet
med miljökvalitetsnormerna är att göra det möjligt att
ställa direkta krav för att nå ett önskat miljötillstånd
eller för att nå ett miljökvalitetsmål. Naturvårdsverket
arbetar kontinuerligt för att införa fler miljökvalitetsnormer.
MB 6 kap.

MKB enligt PBL - MB
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om en
särskild form av MKB, som anpassas till och följer
detaljplaneprocessen. Vid omfattande förändringar i
mark- och vattenanvändningen ska den kunskap som
successivt växer fram i MKB-arbetet integreras i
planprocessen. PBL ställer inte några detaljerade krav
på vad en MKB för en detaljplan ska innehålla.

Miljökonsekvensbeskrivning - MKB
En miljökonsekvensbeskrivning identifierar och beskriver direkta och indirekta effekter som en planerad
verksamhet eller åtgärd kan medföra på

•

människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat,
landskap och kulturmiljö

•

hushållningen med mark, vatten och den fysiska
miljön i övrigt
annan hushållning med material, råvaror och energi.

•

Enligt miljöbalkens bestämmelser ska samrådsprocessen ske innan en MKB upprättas. MKB ska lämnas in
tillsammans med ansökan om tillstånd, dispens, tillåtlighetsprövning m.m. För verksamheter som kan antas ha betydande miljöpåverkan ska ett utökat samråd
(miljökonsekvensbedömning) genomföras.

Vattenverksamhet

I en MKB redovisas konsekvenser för olika alternativ
jämfört med nollalternativet, d.v.s om man inte gör
någonting.

PBL 5 kap. 18 §

MB 6 kap. 1 §

Byggande av exempelvis hus och vägar påverkar i
många fall olika typer av vattenområden, som t.ex.
bäckar, åar, strandkanter eller grundvatten. Sådan
verksamhet kallas då för vattenverksamhet i Miljöbalken. I regel krävs tillstånd för dessa. Undantag från
tillståndsplikt gäller endast om det är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

När behövs en MKB?
Enligt plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om, ”detaljplanen medger en
användning av mark eller av byggnader eller andra
anläggningar som innebär en betydande påverkan på
miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser.”

Det är alltid den som bedriver vattenverksamheten
som måste visa att verksamheten inte påverkar all-
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MB 6 kap. 5 §
MB 11 kap. 2 §
Vattenverksamhet =
1. Åtgärder som syftar till
att ändra vattnets djup
eller läge
2. Bortledande av grundvatten
3. Infiltration
4. Markavvattning
(Källa: Miljöbalksutbildningens kompendium i
miljöbalken och dess
förordningar)

Kapitel 7 - Vad säger lagen?

Kulturreservat

männa eller enskilda intressen. I tveksamma fall är det
alltid bäst att söka tillstånd hos länsstyrelsen för verksamheten.
MB 7 kap. 2-3 §

Länsstyrelsen eller kommunen kan avsätta områden
som kulturreservat för att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Nationalpark

Naturminne

Staten kan avsätta större sammanhängande områden,
som är i statlig ägo, för att bevara dess särarter och
värden i s.k. nationalparker.

I Oskarshamns kommun finns det 14 st utpekade naturminnen.

Naturreservat

Biotopskyddsområde

Länsstyrelsen eller kommunen kan avsätta områden
som naturreservat för att

•
•
•

MB 7 kap. 10 §

Länsstyrelsen eller kommunen får peka ut ett specifikt
naturföremål som naturminne för att bevara och skydda detta.

I Oskarshamns kommun finns en nationalpark, Blå
Jungfrun.
MB 7 kap. 4 §

MB 7 kap. 9 §

Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrelsen utser biotopskyddsområden för mindre mark- och vattenområden
som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter
eller som på annat sätt är särskilt skyddsvärda.

bevara den biologiska mångfalden
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
tillgodose behovet av områden för friluftslivet

MB 7 kap. 11 §
Biotop = livsmiljö med
gynnsamma egenskaper
för vissa organismer t.ex.
temperatur, näring, jordmån

I Oskarshamns kommun finns 5 skyddade områden.

Områden som är värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter kan också avsättas som naturreservat.

Naturvårdsavtal

I Oskarshamns kommun finns naturreservat på 13 olika platser.

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal som tecknas
mellan Skogsvårdsstyrelsen och skogsägaren i syfte
att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Naturvårdsavtal används främst i sådana fall där miljöanpassad skötsel av ett skogsområde är motiverad.

Reservatsbildning pågår dessutom för flera områden i
kommunen; Runnö, Fighultsområdet i Figeholm, Fagereke och Kristineberg (Sjöboviken) i centralorten.
Förslag finns för bildande av fler naturreservat.

Djurskyddsområde
Länsstyrelsen eller kommunen får utfärda förbud mot
jakt eller tillträde till ett visst område för att skydda
en viss djurart.
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MB 7 kap. 12 §

Översiktsplan 2000

MB 7 kap. 13-18 §

I Oskarshamns kommun finns det ett sälskyddsområde samt 38 st fågelskyddsområden.

•

Strandskydd

Där strandskydd gäller får komplementbyggnader
uppföras i omedelbar närhet till befintlig huvudbyggnad.

Enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § gäller strandskydd
”vid havet och vid insjöar och vattendrag.” Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Strandskydd gäller inte för strandområden som före
1975-06-30 ingick i fastställd stadsplan eller byggnadsplan (ej avstyckningsplan).

•
MB 7 kap. 16 §

300 m land- och 300 m vattenområden vid Östersjön
200 m land- och 200 m vattenområden vid sjöarna
Hummeln, Götemaren, Storyttern, Tvingen,
Slissjön och Stor-Brå.
100 m land- och 100 m vattenområden vid övriga
insjöar och vattendrag:

Vattenskyddsområde

nya byggnader uppföras.

•

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten
utföras för ny bebyggelse eller ändrad användning
av befintlig bebyggelse.

•

andra anläggningar eller anordningar utföras som
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för
djur- eller växtarter.

MB 7 kap. 21 §

Ett vattenskyddsområde är ett område som skyddar
en grund- eller ytvattentillgång. Skyddet kan avse
både befintliga och tänkta täkter, och kan utfärdas av
kommunen eller länsstyrelsen.

Inom strandskyddsområde får inte utan dispens

•
•

Länsstyrelsens
beslut
1999-06-14

Inte heller gäller strandskydd för fastigheter (tomter)
som är mindre än 2 000 m2 och bebyggda med bostadshus. Strandskydd gäller dock om fastighetsgränsen ligger i strandkanten och strandskydd gäller för
angränsande vatten- och landområde.

I Oskarshamns kommun gäller strandskydd inom

•
•

andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter.

I Oskarshamns kommun finns sju vattenskyddsområden.

Landskapsbildsskydd

byggnader ändras så att de kan tillgodose ett helt
annat ändamål än de tidigare har använts till.

Skydd för landskapsbilden, enligt naturvårdslagen
före 1975, värnar om värdefulla orörda naturområden. I miljöbalken saknas skydd för landskapsbilden,
men skyddet finns ändå kvar för de områden som tidigare utpekats, till dess länsstyrelsen beslutar annat.
För att få anlägga en ny byggnad som påverkar landskapsbilden krävs tillstånd av länsstyrelsen. Som
byggnaden räknas bostadshus, torn, master, vindkraftverk samt täktverksamhet.
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NVL gamla 19 §
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I Oskarshamns kommun följer skyddet för landskapsbilden i princip gränserna för strandskyddet vid kusten, sjöarna och de större vattendragen.
Länsstyrelsens beslut
1976-01-16

Utökat landskapsbildsskydd gäller för områden runt
sjöarna Hummeln, Tvingen och Illern.

Länsstyrelsens beslut
1985-06-20,
1992-06-01

Landskapsbildsskydd gäller inte för fastigheter (tomter) som är mindre än 3 000 m2 och bebyggda med
bostadshus.

MB 7 kap. 27-29 §

Särskilt skyddade områden

Direktiv 79/409/EEG
Direktiv 97/49
/EG
97/49/EG

Genom medlemskap i EU har Sverige också förbundit
sig att följa EU:s direktiv. Två av direktiven, habitatdirektivet och fågeldirektivet utgör EU:s gemensamma naturvårdslagsstiftning.

Direktiv 92/43/EEG
Direktiv 97/62/EG6
Se Kapitel 8, Riksintressen, Natura 2000

KML (1988:950)

mycket tidstypiska, nästan som fingeravtryck från en
speciell tid och kultur. Fornlämningar kan även vara
minnesmärken, vägar, ristningar, boplatser, agrarhistoriska lämningar och verkstadsplatser. Kustområden
har alltid utgjort attraktiva boplatser, såväl förr som i
dag. Lämningar från medeltida fiskelägne kan påträffas i nuvarande kustlinje medan forntida gravar och
boplatser ligger högre på grund av strandförskjutningen.

Se även Kapitel 9, Allmänna intressen; Kultur

Misterhults socken är länets fornlämningsrikaste
socken.

Källa: Länsstyrelsen i
Kalmar län

Fornlämningar är skyddade enligt bestämmelser i lagen och får inte skadas. Lagen hanterar hur fornfynd
ska hanteras samt ärendegången för tillstånd att ta
bort fasta fornlämningar.

KML 2 kap.

Byggnadsminnen

Ett område som av EU-kommissionen utpekas som
intressant för EU ska av regeringen förklaras som särkilt bevarandeområde. Regeringen får efter samråd
med EU-kommissionen upphäva en förklaring om
områdets naturvärden inte längre finns.

Källa: Fornminnen i en
kustbygd

KML 3 kap.

Lagen anger vilka kriterier som gäller för att en byggnad eller bebyggelsemiljö som inte är i statlig ägo ska
kunna klassas som byggnadsminne, vad skyddet innebär och omfattar samt hur ärendegången för ett sådant skydd ser ut. Länsstyrelsen är beslutande myndighet av ”vanliga” byggnadsminnen och regeringen
av statliga.

Kulturminneslagen
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd
av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Plan- och bygglagen och miljöbalken har även stor
betydelse för kulturmiljövården.

I Oskarshamns kommun finns för närvarande tre
byggnadsminnen enligt lagen om kulturminnen

•
•
•

Fornlämningar
En stor del av landets samtliga fasta fornlämningar är
gravar från förhistorisk tid. Många av gravarna är
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Fredriksbergs herrgård
(BM 1968)
Stenvillan i Vånevik
(BM 1985)
Tingshusmiljön vid Ishult (BM 1985)

Se Kapitel 9, Allmänna
intressen

Översiktsplan 2000
Fredriksbergs herrgård

Fredriksbergs herrgård förklarades
1968 som byggnadsminne. Den är
belägen ca 1,5 km från centrum, i
kanten av Döderhultsdalen och
väster om E 22.

Stenvillan

ett till viss del utnyttjat område för fritidsaktiviteter.

Stenvillan förklarades 1985 som
byggnadsminne. Den är belägen i
Vånevik, öster om väg 650, Kustvägen. Stenvillan byggdes 1877
som kombinerad kontors- och bostadshus åt ägaren till en stenhuggerifirma. Villan och ett något mindre hus är uppförda i granit. Stenvillan i sig är dels ett unikt monument över stenhuggarnas yrkesskicklighet och dels ett exempel på
hur företagsledare då manifesterade
sin makt och rikedom.

Herrgården är från 1700-talet och i
kommunens ägo. Huvudbyggnaden
ligger på en fem m hög gråstensterrass. Nedanför terrassen finns två
flygelbyggnader samt mindre och
större ekonomibyggnader. Fredriksbergs herrgård gränsar i söder
och sydväst mot Döderhultsdalen
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VL 1971:948

Väglagen

VL 45 § och 47 §

75 meter

Allmänna vägar i statlig och kommunal drift styrs av
väglagen. Åtgärder i vägen eller i dess närhet kräver
tillstånd av länsstyrelse eller väghållningsmyndighet.
För statliga vägar, vilka framförallt utgörs av landsvägar samt vissa genomfartsvägar i tätorterna, ansvarar
Vägverket. Vägarna i tätorterna är till största del
kommunala.

Exempel: Tillståndsplikt
gäller inom skrafferat
område

VL 47 §

Inom 12 m från ett vägområde krävs länsstyrelsens
tillstånd för att få uppföra byggnader, göra tillbyggnader, utföra andra anläggningar eller annat som kan
påverka trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, om det
är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 m.

75 meter

Tillståndsplikten gäller även i anslutning till korsningar. Tillstånd krävs dock inte inom område med detaljplan eller för åtgärder som kräver bygglov.
Inom ett avstånd av 50 meter från vägområde krävs
tillstånd från länsstyrelsen för uppsättning av skyltar.
Detta gäller inte inom detaljplan eller för skyltar på
byggnader som upplyser om affär eller annan verksamhet på stället.

Länsstyrelsens beslut
2001-08-23

Utökat skyddsavstånd till 50 m gäller för E 22, 30 m
för Rv 23 och väg 743 (Fårbo till Simpevarp). I övrigt
gäller 12 m skyddsavstånd från vägområde.
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VL 46 §
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Kapitel 8

Riksintressen

Naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv

I översiktsplanen redovisas både allmänna intressen
och riksintressen. Allmänna intressen pekas ut av
kommunen som värdefulla mark- eller vattenområde
för allmänheten och ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder, som påtagligt kan skada dess värde. Ett
riksintresse är också ett allmänt intresse, men av nationell betydelse, och ska även det skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värde. Ett eller flera
riksintressens värde prövas i samband med en mera
omfattande ändrad mark- eller vattenanvändning t.ex.
att orörd skogsmark ersätts av sammanhållen bebyggelse.
Sektorsmyndighet
Sektorsmyndighet=
statlig myndighet med
expertansvar inom ett
visst område, t.ex. Vägverket

Mark- eller vattenområden som är av riksintresse på
grund av dess naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada dess värden.
Samtliga skärgårdsområden i kommunen samt Emåns
vattenområde lyder dessutom under miljöbalkens särskilda hushållningsbestämmelser i 4 kap. Bestämmelserna rör bl.a. tillkomsten av ny bebyggelse och storskalig verksamhet.
En fördjupad översiktsplan för kommunens kust och
skärgård kommer att göras med särskilda rekommendationer och åtgärdsplaner.

Avgränsningen av riksintressen görs av sektorsmyndigheter i samråd med kommunen.

Naturvård

För att skydda allmänna intressen och riksintressen
finns möjlighet att avsätta områden som t.ex. natur-,
och kulturreservat, eller genom att upprätta detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I kommunen finns 13 områden utpekade som riksintressen för naturvård. 2000 gjorde Naturvårdsverket
en revidering av riksintresseområdena för naturvård i
Sverige. Enligt Naturvårdsverkets beslut 2000-02-07
tillfördes fyra nya riksintresseområden i Oskarshamns
kommun, N96-N99. Samtidigt togs det tidigare riksintresset för Götemaren bort.

I Oskarshamns kommun finns utpekade riksintresseområden inom naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv,
yrkesfiske, värdefulla ämnen och material, energiproduktion, vägar, järnvägar samt farleder och hamnar.
MB 3 kap. 10 §

”Om ett område ... är av riksintresse för
flera oförenliga ändamål, skall företräde
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska
miljön i övrigt. Behövs området eller del
av detta för en anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.”

Alla riksintresseområden i kommunen, utom Skurö
(N98), är redovisade som klass I-områden i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.
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MB 3 kap. 6 §

Översiktsplan 2000

Kulturmiljövård
I Oskarshamn kommun finns åtta områden som är av
riksintresse för kulturmiljövården. 1997 fattade Riksantikvarieämbetet beslut om reviderat textinnehåll för
länets riksintressen. I övrigt är det samma områden
som redovisades i den förra översiktsplanen för Oskarshamns kommun, ÖP -90.

Friluftsliv
I Oskarshamns kommun finns fyra områden utpekade
som riksintressen för friluftslivet. Det är samma områden som redovisades i ÖP -90.
En mycket stor del av kommunens riksintressen för friluftsliv bygger på möjligheten att vistas vid vatten. Att värna
om den fortsatta möjligheten är av
mycket stor vikt. Den minskade fiskförekomsten i Östersjön samt en
ökad övergödning av havet är därför allvarliga hot mot riksintresset.

Säkerställande
Flertalet områden behöver inventeras ytterligare,
framförallt i skärgården, för att bättre kunna redovisa
de mest väsentliga delarna. Därefter kan åtgärdsprogram tas fram för säkerställandet av områdenas värden.
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Riksintresse för naturvård
Riksintresse och värden
N2
Västerviks och Oskarshamns
skärgårdar
Urbergsskärgård med mycket rika
landskapsvärden.

Gällande skydd mm

Kommentar

Rekommenderade åtgärder

För delar av området gäller:
Bo, Do, Lbs, Nb Nbo, Nm,
NR (1967), LstBnko, Nvp, Sb (Klintemåla,
Vinö, Örö, Älö, Strupö, Marsö, Kråkemåla
och Utlångö), Ss och Vi
Andra riksintressen:
Ep, Fl, Kmv, MB 4 kap. och N2000

Hot: igenväxning både i vatten och på
land, vattenföroreningar, kalavverkning
och olämplig utformning av befintlig
bebyggelse.
Riksintresseområdet delas med Västerviks
kommun. Riksintresset för Ep ges
företräde på Ävrö. Furön har förts hit,
tidigare N23, SNV beslut 2000-02-07.

Inventering och åtgärdsförslag i det
kommande arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för Oskarshamns kust och
skärgård.

För delar av området gäller:
Bo, Lbs, Nb, Nvp, Sb (Mörtfors och
Solstadström), Ss och Vi.
Andra riksintressen:
Fl, Kmv, MB 4 kap. N2000 och V.

Hot: ändrade vattenförhållande, utsläpp av
farliga ämnen samt skogsavverkningar i
känsliga områden.
Riksintresseområdet delas med Västerviks
kommun.

Minska mängden gödande ämnen till
vattendragen genom
- miljöanpassat skogs- och jordbruk
- godkända avloppslösningar

N16
Viråns vattensystem
Representativt vattensystem,
relativt opåverkat.
Hotade arter och sällsynta naturtyper.
Ålderdomligt kulturlandskap med
landskapsvärden.

För delar av området gäller:
Bo, Gi, Lbs, LstBnko, Nb, Nm, Nvp,
Ss, Vi och Ähi.
Vattenskyddsområde finns upprättat
vid Fårbo.
Andra riksintressen:
Kmv, MB 4 kap. N2000 och V.

Hot: se N13.
Hummeln med Humlenäs samt Stensjö har
förts hit, tidigare N18 resp. N22, SNV
beslut 2000-02-07. Riksintresseområdet
delas med Hultsfreds kommun.

Minska mängden gödande ämnen till
vattendragen genom
- miljöanpassat skogs- och jordbruk
- godkända avloppslösningar

N17
Emåns vattensystem
Värdefull å och intilliggande marker
beträffande geologi, landskapsbild,
ekologi och biologi.

För delar av området gäller:
Lbs, Msp, Nb, Nvp, Ss, Sus och Vi.
Ett projekt pågår som avser att
transportera upp mal högre i systemet.
Andra riksintressen:
Fl, Kmv, MB 4 kap. N2000 och V.

Hot: se N13, kraftverk och vattenregleringar hotar mal, lax och öring.
Naturvårdsverket föreslog 1999 att Emåns
nedre lopp även ska finnas med på
Ramsarslistan.
Ca 7 km av Emån från utlopppet berör
Oskarshamns kommun. Riksintresseområdet delas med Mönsterås, Högsby,
Hultsfred, (Sävsjö, Nässjö, Vetlanda och
Eksjö) kommuner.

Minska mängden gödande ämnen till
Östersjön genom
- miljöanpassat skogs- och jordbruk
- godkända avloppslösningar

Hot: utebliven hävd, olämplig
skogsskötsel och olämplig utformning
av ny och befintlig bebyggelse.

Utvecklad samhällsservice är viktig
för de boende och bygden, och därmed
även för landskapets hävd.

För delar av området gäller:
LstBnko, NR (1991), Nvp, Sb och Ss.
Andra riksintressen:
Kmv, N2000

Bo = bevarandeplan för
odlingslandskapet (länsstyrelsen Kalmar län
1995)
Do = djurskyddsområde
(MB 7 kap. 12 §)
Ep = riksintresse för
energiproduktion

N13
Stora Ramm - Marströmmen
Representativa klippbäcksjöar.
Område med bl.a. sällsynt natur och
hotade arter

N19
Krokshult
Ålderdomligt kulturoch odlingslandskap.

Förklaring till förkortningar i tabeller

Fl = riksintresse för
friluftsliv
Gi = grusinventering
(länsstyrelsen Kalmar län
1985)
Kmv = riksintresse för
kulturmiljövård
Lbs = landskapsbildsskydd
(NVL 19 §)
LstBnko = länsstyrelsens
program för bevarande av
natur- och kulturvärden i
odlingslandskapet
MB 4 kap = särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i
landet (MB 4 kap. 2, 3 &
4 §)
Msp = myrskyddsplan
(Naturvårdsverket 1995)
N2000 = Natura
2000-område (MB 7
kap. 28 & 29 §)
Nb = nyckelbiotop
(Skogsvårdsstyrelsen)
Nbo = nationell
bevarandeplan för
odlingslandskapet
Nm = naturminne
(MB 7 kap. 10 §)
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Kapitel 8 - Riksintressen
NP = nationalpark
(MB 7 kap. 2 & 3 §)
NR = naturreservat
(MB 7 kap. 4  8 §)
Nvp = naturvårdsprogram (länsstyrelsen i
Kalmar län)

Riksintresse för naturvård
Riksintresse och värde
N20
Bråbygden
Värdefullt sammanhängande kulturoch odlingslandskap

Gällande skydd m.m
För delar av området gäller:
Gi, Lbs, LstBnko, Nb, Nbo, Nvp, Sb
(Bjälebo, Bråbo och Östantorp) Ss,
Vi och Ähi.
Andra riksintressen:
N2000

N24
Blå Jungfrun
Granitö med värdefull geologi och
ekologi

För området gäller:
NP (1926) och Nvp.
Andra riksintressen:
Fl, MB 4 kap. och N2000

Blå Jungfrun är med sin speciella form ett
välkänt land- och sjömärke.

Riksintresset ska beaktas.

N27
Hammarsebo brandfält
Brandskadad skog från 1983 med stora
ekologiska värden

NR (1984) och Nvp.
För delar av området gäller:
Lbs, Ss, Sus och Vi.
Andra riksintressen:
MB 4 kap. och N2000

Del av brandfältet är avsatt för forskning.

Se N24.

N31
Mönsterås moränskärgård
Skärgårdslandskap med värdefull
goelogi och ålderdomligt
kulturlandskap

För delar av området gäller:
Bo, Do, Gi, Lbs, N2000, Nb, NR
(1996), Nvp, Sb (Runnö), Ss, Sus och Vi.
Andra riksintressen:
Kmv, MB 4 kap. och N2000 (Storö)

Inventering och åtgärdsförslag i det
kommande arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för Oskarshamns kust och
skärgård.

N96
Storskogen
Värdefullt våtmarkskomplex med stor
andel sumpskog

För delar av området gäller:
Nvp, Ss, Sus och Vi.
Andra riksintressen:
Kmv, och MB 4 kap.

Hot: se N19
Runnö - Storö har förts hit, tidigare N30,
SNV beslut 2000-02-07.
För Runnö pågår naturreservatsdiskussioner.
Riksintresseområdet delas med Mönsterås
kommun.
Hot: påverkan på hydrologin i området
som dräneringar och vattenregleringar,
samt avverkningar i känsliga delar.

N97
Ängsmossen
Värdefullt myrkomplex med öppna kärr
och intressant flora

För området gäller:
N2000, NR (1997) och Nvp.
För delar av området gäller:
Sus och Vi.
Andra riksintressen:
N2000

Hot: påverkan på hydrologin i
området genom förändrade
naturförhållanden i områdets närhet.

Se N24.

N98
Skurö
Stort område med naturbetesmark

För delar av området gäller:
LstBnko, Msp, Nb, Nvp, Ss och Vi.

Hot: se N96.
Diskussioner om bildande av Natura
2000-område pågår.

Se N24.

N99
Ösjökärr
Värdefullt myrkomplex med rikt
fågelliv

För delar av området gäller:
Msp, Nvp, Ss och Vi.
Andra riksintressen:
N2000

Hot: se N13.

Se N24.

Sb = samlad bebyggelse
Ss = strandskyddsområde
(MB 7 kap. 13  18 §)
Sus = sumpskog
(Skogsvårdsstyrelsen)
V = riksintresse för vägar
Vi = våtmarksinventering
(Naturvårdsverket 1984)
Ähi = ängs- och hagmarksinventering (länsstyrelsen Kalmar län
1989)
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Kommentar
Hot: se N19.

Rekommenderade åtgärder
Se N19.
Avgränsningen av riksintresset bör ses
över. Fördjupad översiktsplan bör
upprättas.

Se N24.

Översiktsplan 2000
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse och värden

Gällande skydd mm

K36
Ishult
Välbevarad tingsplatsmiljö

Tingshuset byggnadsminne och Kmp.

K62
Em - Vånevik
Stenindustrimiljö i Vånevik.
Bebyggelsemiljö i centrala
Påskallavik.
Kvarnen och valvbron vid rastplats Em.

Kommentar

Rekommenderade åtgärder

Hot: ev. ändrad sträckning av vägen samt
förvanskning av byggnaderna.
Avgränsningen schematisk.

Områdesbestämmelser eller detaljplan bör
upprättas för tingshusets närområde.

"Stenvillan" byggnadsminne.
Stenindustriminnet vårdas av förening.
För delar av området gäller:
Dp, Lbs, Kmp, Sb och Ss
Andra riksintressen:
Fl, MB 4 kap. N2000 (delvis), Nv och V.

Avgränsningen av riksintresset är vidlyftig.
Hot: förvanskning av äldre byggnader och
minnen från stenindustrin.
Riksintresseområdet delas med Mönsterås
kommun.

Kulturmiljön bör inventeras, program
upprättas med förslag till vad som ska
skyddas och hur.

K63
Runnö
Ö med sämjedelad by i skärgårdsmiljö.
Holkkvarn och tomtningar.

För delar av området gäller:
Lbs, Kmp, Sb och Ss.
Andra riksintressen:
MB 4 kap. och Nv.

Hot: igenväxning av landskapet och
förvanskning av byggnader.
Naturreservatsbildning pågår (2001).

Områdesbestämmelser eller
detaljplan bör upprättas för
bebyggelsen. I övrigt se K62.

K64
Furö
Skärgårdsmiljö med fornlämningar.

För delar av området gäller:
Kmp och NR (1998)
Andra riksintressen:
MB 4 kap. N2000 och Nv.

Fastighetsbildning pågår (2001).

Se N24.

K65
Stensjö by
Typisk bymiljö för skogsbygden

För delar av området gäller:
Kmp, Lbs och Ss
Vårdplan för området finns.
Andra riksintressen:
Nv.

För närvarande sköts och förvaltas området
väl av Vitterhetsakademin.

Ev. bildande av kulturreservat.

Förklaring till förkortningar i tabeller
Do = djurskyddsområde
(MB 7 kap. 12 §)
Dp = detaljplan
Ep = riksintresse för
energiproduktion
Fl = riksintresse för
friluftsliv
Kmp = kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun (1993)

K66
Tjustgöl – Adriansnäs
Bronsålderspräglad fornlämningsmiljö i
kustläge

För delar av området gäller:
Hot är igenväxning av landskapet.
Dp (Adriansnäs), Kmp, Lbs, Sb (Flivik och Skötselplan finns för fornlämningsområdet
Hökhult) och Ss
vid Snäckedal.
Andra riksintressen:
F1, MB 4 kap, Nv och Väm.

Kulturmiljön bör inventeras, program
upprättas med förslag till vad som ska
skyddas och hur.

K67
Krokshult
Kulturlandskap med ålderdomliga
brukningsformer.

För delar av området gäller:
Kmp, NR, Sb och Ss
Andra riksintressen:
Nv.

Hot är igenväxning av landskapet och äldre
vägars förfall.

Områdesbestämmelser eller detaljplan bör
upprättas för bebyggelsen.

K87
Solstadström – Blankaholm
Bronsålderspräglad fornlämningsmiljö
och äldre gruvmiljö

För delar av området gäller:
Kmp, Lbs, Sb (Solstadström) och Ss
Andra riksintressen:
F1, MB 4 kap, NV och V.

Hot är igenväxning av landskapet.
Riksintresseområdet delas med Västerviks
kommun.

Kmv = riksintresse för
kulturmiljövård
Lbs = landskapsbildsskydd
(NVL 19 §)
MB 4 kap = särskilda
bestämmelser för hushållning med mark och
vatten för vissa områden i
landet (MB 4 kap. 2, 3 &
4 §)
N2000 = Natura
2000-område
(MB 7 kap. 28 & 29 §)
NP = nationalpark
(MB 7 kap. 2 & 3 §)
NR = naturreservat
(MB 7 kap. 4  8 §)
Nv = riksintresse för
naturvård
Sb = samlad bebyggelse
Ss = strandskyddsområde
(MB 7 kap. 13  18 §)
V = riksintresse för vägar
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Se K62.

Väm = riksintresse för
värdefulla ämnen och
material
Yf = riksintresse för
yrkesfiske

Kapitel 8 - Riksintressen
Riksintresse för friluftsliv
Riksintresse och värden

Gällande skydd mm

Kommentar

Rekommenderade åtgärder

F2
Norra Smålands skärgård
Naturupplevelser, fritidsfiske, turism,
båtsport, kanoting och bad.

För delar av området gäller:
Do, Lbs, N2000, NR (1967), Sb (se N2)
och Ss.
Andra riksintressen:
Ep, Knv, MB 4 kap. Nv, V och Yf.

Hot: föroreningar, igenväxning, bullerstörningar och olämplig bebyggelse.
Riksintresseområdet delas med Västerviks
kommun.

Inventering och åtgärdsförslag i det
kommande arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för kustlandet.

F3
Stora Ramm - Marströmmen
Fritidsfiske, kanoting och
naturupplevelser.

För området gäller:
Lbs, Sb (Mörtfors och Solstadström) och
Ss.
Andra riksintressen:
Kmv, MB 4 kap. N2000 (delvis), Nv och V.

Hot: minskad vattenföring, avloppsutsläpp
och ökad minkförekomst.
Riksintresseområdet delas med Västerviks
kommun.

Vatten- och fiskevårdande åtgärder beaktas.
Kanotleder bibehålls.

F5
Blå Jungfrun
Utflyktsmål och naturstudier.

NP (1926)
Andra riksintressen:
Fl, MB 4 kap. och N2000

F7
Emåns nedre lopp
Fritidsfiske, naturupplevelser och
kanoting.

För delar av området gäller:
Lbs och Ss
Andra riksintressen:
Fl, Kmv, MB 4 kap. N2000, Nv och V.

Se N24.
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Oskarshamns del av Emån (drygt 7 km)
påverkas till stor del av det som sker
uppströms. Riksintresseområdet delas med
Mönsterås kommun.

Vatten- och fiskevårdande åtgärder beaktas.
Kanotleder bibehålls.

Översiktsplan 2000
MB 3 kap. 5 §

Yrkesfiske

Riksintresseområdet för stentäkten i Flivik sammanfaller geografiskt med riksintresseområdet för kulturmiljövård K66, Tjustgöl – Adriansnäs, vilket är ett
omfattande fornlämningsområde. De båda riksintresseområdena i Flivik och Hökhult sammanfaller båda
även med miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Enligt Fiskeriverkets beslut, 1988-04-11, är Kalmar
läns norra skärgård av riksintresse för yrkesfisket.
Specifikt gäller riksintresset alla vattenområden inom
djupintervallet 0-6 m, med undantag för de områden
som genom verksamhet är exploaterade. Utöver riksintresset för kustområdet finns ett trålområde (H:Y2 i
Fiskeriverkets benämning) av riksintresse på öppet
vatten norr om Öland, som även berör Borgholms
kommun.

Säkerställande
Områdenas avgränsning och skydd bör behandlas i
den fördjupade översiktsplanen för kommunens kust
och skärgård.

Oskarhamns hamn är av riksintresse som landningshamn för yrkesfisket.

Energiproduktion

Säkerställande

Enligt beslut av Statens Energimyndighet, 1995–10–24,
är Simpevarpshalvön och del av Ävrö med tillhörande
vattenområde av riksintresse för energiproduktion.
Riksintresseområdet sammanfaller med andra riksintressen (naturvård, friluftsliv och MB 4 kap.).

Fiskens lekbottnar och uppväxtområden ska skyddas.
För det ändamålet behövs bättre precisering av de
viktigaste grunda bottenområdena och uppväxtplatserna för olika fiskarter. Den kommande fördjupade
översiktsplanen för kommunens kust och skärgård
bör redovisa sådana områden.

Säkerställande

Hamnens möjligheter för omhändertagande av fisk
ska värnas.
MB 3 kap. 7 §

Kärnkraftverket omfattas av detaljplan från 1987. När
avveckling av kärnkraften sker, bör eventuell efterkommande verksamhet bör vara inriktad på energiproduktion. Den del av riksintresseområdet som omfattar Ävrö bör ges företräde åt energiproduktion.

Värdefulla ämnen och
material

Vägar

SGU pekade 1996-12-13 ut områden med värdefulla
material i kommunens norra del; stentäkterna i Flivik
och Hökhult. Enligt miljöbalken ska områdena skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinnig
av dessa.

Enligt Vägverkets beslut, 1999-09-10, är vägarna
E 22 och Rv 23 i Oskarshamns kommun av riksintresse för kommunikationer.
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MB 3 kap. 8 §
Statens Energimyndighet = dåvarande NUTEK

MB 4 kap. = Områden
med särskilda bestämmelser för hushållning
med mark och vatten

Se Kapitel 24, Simpevarp

MB 3 kap. 8 §

Kapitel 8 - Riksintressen
Vägar kommer ofta i konflikt med många andra motstående intressen som korsas. E 22 passerar t.ex.:

•
•
•
•
•

Järnvägens förlängda förbindelse med hamnområdet
är avgörande för riksintresset och måste värnas mot
åtgärder som förhindrar denna. Befintliga och nya
verksamheter som kan dra nytta av egen järnvägsanslutning bör främjas för att ytterligare stärka hamnens
och järnvägens ställning som viktigt kommunikationsmedel för Oskarshamns kommun.

Emån - riksintresse för naturvård, friluftsliv, MB 4
kap. och Natura 2000
Påskallavik - riksintresse för kulturmiljövård och
MB 4 kap.
Viråns vattensystem - riksintresse för naturvård
och Natura 2000
Fårbo - vattenskyddsområde
Stora Ramm – Marströmmen - riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, MB 4 kap. och
Natura 2000

Farleder, hamnar
Enligt Sjöfartsverkets beslut, 2001-10-22, är Oskarshamns hamn med anslutande farled av riksintresse.
Sjöfartsverket har för avsikt att därefter ompröva sitt
beslut om riksintressen vart fjärde år.

Lv 743 mellan Fårbo och Simpevarpshalvön bör även
den ses som ett riksintresse då vägen förbinder två
riksintressen av infrastrukturkaraktär.

Simpevarps hamn fungerar som en betydande förbindelse med kärnkraftverket,
som i sig är av riksintresse. Hamnen är
dock inte av riksintresse, framförallt beroende på att den inte är allmän, men den
och dess farled bör skyddas mot åtgärder
som eventuellt försämrar dess funktion.

Säkerställande
Väglagen säkerställer syftet med riksintresset.
MB 3 kap. 8 §

TEN = Transeuropeiska
nätverket, riktlinjer beslutade av EU för utbyggnad
av kommunikationsanläggningar i ett nätverk i Europa. En TEN-hamn måste
uppfylla vissa kriterier i
fråga om hanterad godsmängd och antal resenärer.

Järnväg

Säkerställande

Enligt Banverkets beslut, 2000-04-06, är järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn av riksintresse för
kommunikation med anledning av att järnvägen förbinder Oskarshamns hamn (som är en TEN-hamn)
med stomnätet.

Detaljplaner säkerställer syftet med hamnverksamheten.

Totalförsvar
Inom Oskarshamns kommun finns områden av riksintresse för totalförsvaret vilka av sekretessskäl inte kan
redovisas i översiktsplanen.

Säkerställande
I centralorten regleras markanvändningen i järnvägens
närhet till största del genom detaljplaner.

Försvarsintresset är inriktat mot att följa olika förändringar i markanvändningen. I de fall försvarets intres-
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Se även Kapitel 11, Infrastruktur - Kommunikationer

MB 3 kap. 8 §

Översiktsplan 2000

Säkerställande

sen berörs i plan- och lovärenden sker en särskild
prövning. I vissa fall kan försvarets intressen leda till
att lovplikt måste införas med särskilda områdesbestämmelser.

Inventeringar, förslag till åtgärder m.m. kommer att
göras i arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för kommunens kust och skärgård. Hushållningsbestämmelsernas regler kommer att vara en viktig planeringsförutsättning i det arbetet.

Kännedom om berörda områdens belägenhet och omfattning finns hos kommunen och länsstyrelsen.

Säkerställande
Förändringar inom totalförsvars intresseområden prövas i samråd med berörda myndigheter.
MB 4 kap. 1-4 §

Hushållningsbestämmelser
Vissa utpekade områden i Sverige har enligt miljöbalken särskilda hushållningsbestämmelser. I Oskarshamn gäller dessa bestämmelser för hela kustområdet,
utom centralorten, samt Emåns vattenområde. Dessa
är i sin helhet av riksintresse, och exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får inte påtagligt skada
områdenas natur- och kulturvärden.

MB 4 kap. 1 §
MB 17 kap. 1 §
(1-11 och 17)

Påskallavik och del av Figeholm omfattas av bestämmelserna men enligt miljöbalken utgör det inget hinder för en utveckling av befintliga tätorter eller det
lokala näringslivet.
För kustområdet gäller att det rörliga friluftslivet ska
värnas. I Misterhults skärgård gäller även att nya större anläggningars etablering prövas av regeringen.
I Emåns vattenområde får inga ytterligare vattenregleringar göras eller vattenkraftverk byggas.
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Se Kapitel 26, Kust och
skärgård

Kapitel 8 - Riksintressen
Totebo

Natura 2000

Hjorted

E22
Blankaholm

Vimmerby
kommun

Vena

Medlemsländerna inom EU bygger för närvarande
upp ett nätverk av värdefulla naturområden som är av
särskilt intresse. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet
är att värna om vissa naturtyper och arter samt deras
livsmiljöer, som EU-länderna har kommit överens om
är av gemensamt intresse. Områdena är i sin helhet av
riksintresse.

Västerviks
kommun
Mörtfors

MB 4 kap. 1,2 och 3 §

Misterhult

Hultsfreds
kommun

MB 4 kap. 1,2 och 4 §

MB 4 kap. 1 o 8 §
PBL 12:1
Förordning
1998:1252, om
områdesskydd, 1520a §

Kristdala
Fårbo

Säkerställande

Figeholm

MB 4 kap. 1,2 och 3 §

E22

Länsstyrelsen har till uppgift att se till att områdena
skyddas. Skyddsåtgärder kan utföras med stöd av lagstiftning, genom avtal eller genom utarbetande av
lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner.

Borgholms
kommun

da

Bockara

23

34

MB 4 kap. 1 och 4 §

Berga

MB 4 kap. 6 §

Högsby
kommun
23

Mönsterås
kommun

Högsby

Kal marsund

Påskallavik
Emsfors

34
Fliseryd
Ruda

Oskarshamn

E22

N

V

Ö

Särskilda hushållningsbestämmelser 4 kap. MB

0

2

4

6

8 10 12 kilometer

S
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Områdena finns redovisade på karta över opåverkade områden m.m. Se
Kapitel 9, Allmänna
intressen, Natur.

Översiktsplan 2000

Kapitel 9

Allmänna intressen

Opåverkade områden
Opåverkade områden finns på ett flertal platser i
kommunen, framförallt i den nordvästra delen. Kartan
visar stora opåverkade områden som bedömts utifrån
ett underlagsmaterial, framtaget av Länsstyrelsen i
Kalmar. De kriterier som använts vid studien av Oskarshamns kommun är:

Ett allmänt intresse är utpekat av kommunen som ett
värdefullt mark- och vattenområde för allmänheten.
Det ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada dess värde.

• tätorter och annan koncentrerad bebyggelse
• vägar (med utgångspunkt från trafikbelastning)
• järnvägar
• kraftledningar
• farleder
• flygplatser
• bergtäkter
• anläggningar och industrier

Mål
Kommunen ska verka för

•
•
•
•
•
•
•

att utveckla och bevara värdefulla naturområden.
att bevara och levandegöra det lokala kulturarvet.
att främja den lokala kulturella identiteten.
kontinuitet vid utveckling av den yttre miljön.
att öka medvetenheten om estetiska värden och
historiska sammanhang.
att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena i odlingslandskapet beaktas i den fysiska
planeringen.
frisk luft, öppna landskap, rent vatten i sjöar och
hav, hänsynstagande skogs- och jordbruk och tillgång till nära fritids- och rekreationsområden.

Syftet med att peka ut opåverkade områden är att
kunna bevara dessa i så stor utsträckning som möjligt
med tanke på den biologiska mångfalden och användningen av områdena bl.a. för rekreation. Dessutom
finns det ett värde i att bevara större landsbygdsområden för ekologiska funktioner som jord- och skogsbruk.
Exploateringsföretag som vill utnyttja mark- och vattenområden inom dessa utpekade opåverkade områden ska i första hand utnyttja andra redan exploaterade områden.

Natur
Oskarshamns kommun har på grund av sitt läge tillgång till en omväxlande natur, med både lummig skärgård och kala klipphällar, ålderdomliga odlingslandskap och stora skogsområden. Flera omfattande vattensystem genomkorsar kommunen på sin väg till
Östersjön.

De utpekade opåverkade områden som gränsar till
andra kommuner, kan utgöra större områden när ytor
över kommungränserna inräknas.

Hummeln och Götemaren är kommunens största sjöar.
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Stora opåverkade
områden
MB 3 kap. 2 §
Stora mark- och vattenområden som inte alls
eller endast obetydligt är
påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön skall så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt påverka områdenas karaktär.

Kapitel 9 - Allmänna intressen
Totebo

Gällande planer m.m.

Hjorted

E22
Blankaholm

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors

Misterhult

Hultsfreds
kommun

Kristdala
Fårbo
Figeholm
E22

Bockara

23

34

Döderhults Naturskyddsförenings naturvårdsplan från
1988 samt Oskarshamnsbygdens fågelklubbs sammanställning av speciellt känsliga områden för fågellivet
omnämns i ÖP -90. Delar av materialet har bearbetats
med GIS. Områdenas aktualitet har inte inventerats.

Inventeringar

I länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1997, Natur i
Östra Småland, beskrivs värdefulla naturmiljöer indelade i tre olika klasser.

Naturvårdsprogram

Skyddet av våtmarker av olika slag är en viktig del av
dagens naturvårdsarbete. Sjösänkningar och utdikningar har under lång tid minskat våtmarkerna i världen. Nedre delarna av Emån med angränsande våtmarker finns med på den internationella Ramsarkonventionen.

Ramsar konventionen

I kommunen finns 13 områden utpekade som riksintresse för naturvård.
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Skogsbruksplan för Oskarshamns kommuns skogsmark gäller sedan 1998.
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säkerställa en god tillgång till natur- och fritidsområden i framförallt tätortsnära lägen.
en natur- och kulturvårdsplan för hela kommunen
upprättas för bevarande och utveckling.

Skogsbruksplan

Översiktsplan 2000

•

KML 1 kap. 1 §

analysera de utpekade opåverkade områdena och
deras karaktär, utforma en strategi för det fortsatta
bevarandet och att större exploateringsföretag inte
påtagligt påverkar områdena.

fornlämningarna finns i direkt anslutning till forntida
havsfjärdar och i de inre delarna av socknen i anslutning till någon genom landhöjning avsnörd insjö.

Odlingslandskapets framväxt

Kultur

Kommunen ligger i en region som i naturgeografiska
sammanhang brukar betecknas som det östmellansvenska sprickdalslandskapet. Flera rullstensåsar från
senaste inlandsisens avsmältning sträcker sig genom
kommunen. Odlingsmarken har framförallt från mitten av 1800-talet kompletterats med uppodling av
mossmarker som utvunnits genom sjösänkning och
utdikningar av mossar och kärrområden.

Ett bevarande av kulturmiljön levandegör vår historia,
nu och för framtiden. Den kan även medverka till att
skapa gemenskap och trygghet. Konflikt kan uppstå
mellan bevarande och t.ex. nya lokaliseringar. Kommunen kan hävda utformningsintressena bättre om de
dokumenteras och tas ställning till i förväg.
I inledningen till lagen om kulturminnen står:

Bebyggelsen letade sig ofta till åsarnas sluttningar och
mera vidsträckta sand- och leravlagringsområden, till
kontaktzoner mellan urbergsplatån och sedimentområden samt smärre höjdsträckningar i terrängen. Som
näringsgren har jordbruket i kommunen haft begränsad betydelse sedan industrisamhällets början.

”Det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda
som myndigheter skall visa hänsyn och
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som
planerar eller utför arbete skall se till att
skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.”

Industri, hantverk och energiförsörjning
Tjärdalar var länge en mycket viktig produkt som användes i flera olika sammanhang och förekom i handeln även på medeltiden. På 1500-1600-talet var trätjära många gånger en viktigare skogsprodukt än virket.

Fornlämningsmiljöer
Källa: Kulturmiljöprogram för Oskarshamn

I Oskarshamns kommun finns ett mycket rikt bestånd
av fasta fornlämningar. De är av skilda slag och från
äldre stenåldern och framåt i tiden. Fornminnesinventeringar har gjorts vid två tillfällen, första gången
på 1940-talet och andra gången i slutet av 1970-talet.
Misterhults socken är länets fornlämningsrikaste med
sammanlagt 1 544 fornlämningar. Endast 362 ligger
samlade i gravfält, övriga är utspridda. De flesta av

Den medeltida småländska järntillverkningens glansperiod anses ha infallit mellan 1100-talets början och
1400-talets slut. De största slagghögarna (slaggvarpar) från järnframställningen finns inom kommunen
vid Krokshult, Järngallra, Skrikebo, Bjälebo kvarn,
Kristdala prästgård, Mellingerum och Stora Basthult.
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Källa: Kulturmiljöprogram för Oskarshamn

Kapitel 9 - Allmänna intressen
Solstad koppargruva, vid Gåsfjärdens sydvästra
strand, utövade stordrift under perioden 1863-1877.
Kopparfyndigheterna upptäcktes i slutet på 1400-talet. För att utvinna koppar ur malmen anlades ett kopparverk vid vattenfallen i Mörtfors.

stenhuggeri ett hantverk, men efter krigsåren skedde
en mekanisering. De viktigaste granittyperna var Virbograniten, Uthammarsgraniten och Våneviksgraniten.
Nämnas bör även den röda graniten från Blå Jungfrun
som gick under benämningen Virgo (jungfru).

Till köpingarna och hamnarna utmed smålandskusten
hörde nästan alltid skeppsvarv. Så var också fallet i
Figeholm, Döderhultsvik och Påskallavik, men även
på andra ställen. I slutet av 1800-talet fanns fem olika
skeppsvarv i Oskarshamns stad. Skeppsbyggeriet förde med sig behov av en rad andra fabriksrörelser t.ex.
repslageri, segelmakeri och gelbgjuteri. Vid samma
tid fanns också bayerskt bryggeri, cigarrfabrik, färgeri, vagnfabriker, garverier, dosfabrik, tändsticksfabrik,
terrakottafabrik m.m. i Oskarshamns stad.

Skyddsvärda kulturmiljöer
I Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun
finns 38 kulturhistoriskt värdefulla miljöer beskrivna.
Områdena har inventerats. Eftersom en del kulturmiljöer har förlorat sitt kulturvärde t.ex. genom felaktiga
ombyggnader redovisas bara de mest skyddsvärda i
översiktsplanen. Kustnära platser som Virbo, Uthammar, Flivik, Hamnö, Strupö, Örö, Furön och Runnö
kommer att behandlas i den fördjupade översiktsplanen för kommunens kust och skärgård. Kristdala
prästgård bör behandlas i den Kulturmiljöprogram
som föreslås upprättas för hela Kristdala samhälle.
Fredriksberg kommer att behandlas i Kulturmiljöprogram för centralorten. Områdena av riksintresse för
kulturmiljövård; Em-Påskallavik-Vånevik, VirumSolstadström-Blankaholm och Tjustgöl-SnäckedalAdriansnäs-Hökhult bör inventeras med start i
Påskallaviksområdet.

Under första världskriget anlades Oskarshamns Kopparverk. På samma plats finns i dag Press & Plåtindustri AB. Verksamheter som också etablerades vid
samma tid och fortfarande finns kvar är Svenska Ackumulator AB Jugner (batteritillverkning) numera Saft
AB och Be Ge Persson (lastbilshytter) numera Scania.
Vattenfall och strömmar i åar och bäckar utnyttjades i
äldre tider som drivkraft till mjölkvarnar, sågar m.m. I
områden utan vattenkraft byggdes vädermjölkvarnar
och vädersågkvarnar. På Nötö vid Påskallavik omtalas en vädersågkvarn på 1700-talet. Vid många vattenfall och framförallt i anslutning till sågkvarnar
fanns även stickhyvlar för tillverkning av takstickor
till takbeläggning.
Graniter längs kommunens kuster har brutits på
många ställen sedan mitten av 1800-talet och saluförts över hela världen. I anslutning till stenbrotten
anlades många stenhuggeri. Fram till 1930-talet var
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Översiktsplan 2000
2. Fårbo säteri

1. Djupeträsk
Djupeträsk ligger på en sydvästsluttning mot sjön Djupeträsk, ca
sex km väster om centralorten. Odlingslandskapet runt byn är gammalt
och numera totalröjt från sten. Odlingsrösen finns i åkerkanterna.
Byggnaderna på tre av byns gårdar
ligger nära varandra vid den gamla
vägen genom byn. De flesta byggnaderna är rödfärgade locklistpanelade trähus, bostadshusen med vita

Fårbo säteri ligger väster om E 22
och Fårbo samhälle. Herrgårdsbyggnaden är uppförd 1714 och tillbyggd på 1830-talet. Av 1600-talsanläggningen, som brändes ner under det danska kriget 1675-1679,
kvarstår bara visthusen vid infarten
till säteriet. De är för sin tid typiska
kvadratiska byggnader med pyramidtak.

knutar och snickerier och ekonomibyggnader med svarta knutar. Huvudingångarna är placerade mitt på
framfasaderna som även har symetrisk fönsterindelning. Ett nybyggt bostadshus i by har anpassats
väl till omgivningen. Huvuddelen av
byggnaderna är från 1800-talet. En
mangårdsbyggnad på den östligaste
gården är från första hälften av
1700-talet.
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3. Gässhults herrgård

Gässhults herrgård ligger i östra delen av Misterhults socken någon km
väster om kustvägen till Klintemåla.
Huvudbyggnaden är en gulmålad
tvåvånings träbyggnad med tegelklätt sadeltak. Utmed byggnadens
långsidor finns två par pilastrar och
ett par på gavelsidorna. Byggnadens
undervåning antas vara uppförd på
1600-talet medan övervåningen är
tillbyggd 1860. Av de två flyglar,
som ursprungligen funnits, återstår
den norra, en gulmålad envånings-

4. Hägerums gård

byggnad. Väster om huvudbyggnaden ligger ladugården och ett flertal
andra ekonomibyggnader.

Hägerums gård ligger två km norr
om Kristdala, intill vägen från Kristdala mot Stenbo och Ishult. Vid
mitten av 1550-talet bestod Hägerum av tre frälsegårdar. Omkring
1624 inrättades Hägerum som säteri. Huvudbyggnaden är uppförd i
slutet av 1700-talet med brutet tak
och takkupa samt tak över entrépartiet. Magasin med torn och vällingklocka och andra byggnader är
från samma period. Ladugårdsbygg-
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naderna är uppförda under 1800talet. Herrgårdsanläggningen har
varit omgiven av trädgård och park.

Översiktsplan 2000
5. Ingebo

Ingebo är belägen på nordöstra sidan av en vik i Ingebosjön tre km
norr om Bockara. Vid mitten av
1550-talet omtalas två gårdar; en
skattejord och en ingående i Bråhultskomplexet samt en skattekvarn. Byn består nu av fem gårdar.
Bebyggelsen i västra delen av byn är
samlad och enhetlig. Mangårdsbyggnaderna ligger i en rad efter
varandra mot sjön. Några byggnader visar ålderdomliga drag, sannolikt från mitten av 1800-talet. Dessa

6. Ishult

Ishults by ligger i ett svagt kuperat
skogrikt landskap där de uppodlade
partierna ligger utmed Tuna-Fårboåsen. Vägen förbi byn följer den
gamla Strandavägens ursprungliga
sträckning.

är tvåvånings parstugor med väl avvägda volymer och symmetriska
fasader. Ett par bostadshus i ett och
ett halvt plan har frontespiser. Alla
byggnader, med ett undantag, är
rödfärgade; bostadshusen med vita
knutar och snickerier och ladugårdarna med svarta knutbrädor.

Tingshuset i Ishult förklarades 1985
som byggnadsminne. Tingsstugan
flyttades till Ishult 1734. Tingsplatsen var i bruk fram till 1935. Platsen
är en av de allra bäst bevarade
tingsplatsmiljöerna i länet. Det nuvarande tingshuset, vari den ur-
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sprungliga tingsstugan troligen ingår fick sitt huvudsakliga utseende
ca 1820. En del om- och tillbyggnader skedde 1917. I övrigt finns ett
timrat häkte och ett ”tingsdass”
båda troligen från mitten av 1800talet. Dessutom ryms här tingsklocka, stallar och Ishults gästgiveri.

Kapitel 9 - Allmänna intressen
7. Kallsebo

Kallsebo ligger i nordligaste delen
av Misterhults socken ca en km söder om Hålviken och Gåsfjärden. I
området utbreder sig en cirka 60 ha
stor fornlämningsmiljö från bronsåldern.

8. Krokshult

Byn Krokshult ligger i västra delen
av Kristdala socken. Landskapet i
området är småskaligt och något
kuperat med delvis spridd bebyggelse. Lövskog växer på inägorna
medan barrskog omsluter odlingslandskapet. Byn, och även marken i
ett vidsträckt område omkring den,
utgör ett ålderdomligt kulturlandskap av i huvudsak medeltida ursprung. I området finns rösen och
stensättningar från äldre järnåldern.
De äldre landskapsformerna är lätta
att uppleva då mycket är ett gam-

en halvplans parstugor och enkelstugor. Husen är rödmålade med
vita knutar och snickerier och taken
täckta med tegel.
I den södra delen av byn har byggnaderna putsade fasader.

Kallsebo består av två grupper av
byggnader från stenbrytningsperioden. Den norra delen av byn har varit bostäder åt stenarbetare och deras familjer. Husen är placerade i en
oregelbunden ring kring en stor öppen plats. Bostadshusen är en och
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malt jordbrukslandskap är väl bevarat genom att man har fortsatt att
använda gamla brukningsmetoder.
Det ligger ett stort antal röjningsoch odlingsrösen i åker- och hagmarkerna. Området är ett utmärkt
pedagogiskt exempel på hur bevarande kan ske genom fortsatt hävd.
Vägarna kring byn har delvis kvar
sina ursprungliga sträckningar.
En gård i byn blev 1990 naturreservat på grund av de natur- och kulturvärden som gårdens marker innehåller.

Översiktsplan 2000
9. Kråkemåla

10. Misterhults gård

Kråkemåla ligger på västra sidan av
kustvägen mot Klintemåla. Fyra
mangårdsbyggnader i byn är placerade med långsidorna mot varandra
på var sin sida av en öppen plats.
Byggnaderna är tvåvåningshus klädda med locklistpanel, symetriskt
placerade fönster, ingångar på långsidorna mot den öppna platsen och
med tegeltäckt likformiga sadeltak.
Mangårdsbyggnaderna är från första hälften av 1800-talet, men ett
hus uppges vara betydligt äldre.

Misterhults gård ligger ca en km
norr om Misterhults samhälle. Den
är en sammanslagning av två gamla
kronohemman från 1400-talet. Nuvarande gårdsanläggning uppfördes
på 1730-talet, huvudbyggnad och
två flyglar. Mangårdsbyggnaden är
ett mycket långt envåningshus, timrat och klätt med panel. Ekonomibyggnaderna är uppförda under
1800-talet.
Herrgårdens parkanläggning är ett
exempel på en mindre anläggning

50

med klara typiska karolinska drag.
Dubbla alléer av numera åldriga och
mäktiga träd omger vägarna till gården. Bakom huvudbyggnaden låg
en trädgård utformad enligt 1730talets manér. Av trädgårdsanläggningen återstår endast enstaka träd.
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11. Röstorp

Röstorp ligger intill sjön Hägern,
fyra km nordost om Kristdala. Odlingslandskapet är i Röstorp liksom
i angränsande byar ålderdomligt och
stämmer väl överens med odlingslandskapet från 1700-talets senare
del och 1800-talets början.
Bebyggelsen är lokaliserad till ett
ursprungligt läge på en höjdplatå,
som i norr gränsar mot barrskog.
Vägen slingrar sig genom byn väl
anpassad till terrängen. Byn har en
ålderdomlig prägel.

12. Sjökrok

Äldsta mangårdsbyggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet. Mangårdsbyggnaderna utgörs huvudsakligen av tvåvånings parstugor.
Byggnadsmaterial är trä och fasaderna vanligen klädda i locklistpanel, men reveterade och tegelklädda
hus förekommer. Färgsättningen är
övervägande rödfärg med vita knutar och snickerier.

Sjökrok ligger fem km nordost om
Kristdala, vid sjön Hägerns nordöstra strand, på en höjd med berg i
dagen. Kulturlandskapet bär många
spår efter jordbrukets uppodlingar,
utveckling och effektivisering. Storskifte genomfördes 1798 utan att
gårdar flyttades ut ur byn.
Vägen fram till och genom byn är
bevarad i sin ursprungliga sträckning. Byn har en ålderdomlig karaktär med bebyggelsen väl samlad och
enhetlig. Alla byggnader är uppför-
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da i trä. Ett bostadshus och flera
större ekonomibyggnader är timrade i skiftesverk med utknutar och
utan panel. En del tak är klädda
med täckta och sågade bräder. En
gammal bod med loftgång ingår i
bebyggelsen.

Översiktsplan 2000
13. Sjöände

Sjöände är belägen i skogsbygden
på en höjd vid Mosjöns nordvästra
ände, fyra km norr om Kristdala.
Från byn är utsikten vidsträckt över
odlingslandskapet ner mot sjön och
över det omgivande skogslandskapet. Många spår av odling och stenröjning finns i markerna runt byn i
form av odlade smala långsträckta
åkrar omgivna av stenmurar och
stenrösen på insprängda åkerholmar
eller annan obrukbar mark.

14. Skrikebo (Gården gärdet)

Gården Gärdet är den sydöstligaste
gården i byn Skrikebo. Byggnaderna på gården är grupperade så att
mangårdsbyggnaderna ligger längst
bort från infarten, skilda från ladugårdarna. Mangårdsbyggnaderna är
tvåvånings rödfärgade parstugor
med locklistpaneler, vita knutar och
stolpar i fasaderna. En mindre stuga
av hög ålder har flyttats till gården
från Sandbäcken. Ekonomibyggnaderna är delvis timrade i skiftesverk, rödfärgade med svartmålade
knutar, stolpar i fasader, dörrar och
luckor samt vita fönsterbågar och
karmar under eternit- och plåttak.

bergiga terrängen. Bebyggelsen är
enhetlig och mangårdsbyggnaderna
är från mitten av 1800-talet. Dessa
är tvåvånings locklistpanelade parstugor, rödmålade med vita snickerier och täckta med tegeltak. Fasaderna har symmetriskt uppbyggnad
med huvudingångarna placerade i
mittpartiet. Ekonomibyggnaderna är
också rödmålade och täckta med
plåt eller eternittak.

Byn består av två gårdar. Vägen till
byn har den ursprungliga sträckningen i den starkt kuperade och
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15. Stensjö by

Stensjö by ligger ca nio km norr om
centralorten i skogsbygden vid
Viråns nedre lopp. Byn växte fram
under 1700-talet och fick sin slutliga utformning under 1800-talet.
Byn är typisk för denna skogsbygd
med stor totalareal men liten åkeryta. Bostadshusen ligger i en klunga
öster om ladugårdarna, logarna och
övriga ekonomibyggnader som alla
ligger nära intill varandra utmed två
bygator. Vid ett vattenfall i Virån
nedströms byn ligger en vattensågkvarn. Stensjö är ett levande museum med stort pedagogiskt och historiskt värde genom att visa den

16. Sulegång

Sulegång ligger i skogsbygden fyra
km söder om Krokstorp vid Hemsjöns norra strand vid vägen mellan
Krokstorp och Baggetorp. Byn skiftades 1774 men gårdarna ligger
kvar i sina gamla tomtlägen. Vägarna i byn har samma lägen som vid
1800-talets början. Det forna kulturlandskapet i byn och dess omgivning bär många spår av tidigare odling såsom diken, stenrösen, stenmurar och ägovägar som visar det
odlingslandskap som i viss omfattning hävdades fram till 1970-talet.

typiska skogsbygdens förutsättningar och möjligheter till åker- och
ängsbruk.

Mangårdsbyggnaderna ligger samlade på sluttningen ner mot sjön av-
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skilda från ladugårdar och övriga
ekonomibyggnader. Mangårdsbyggnaderna är från slutet av 1700-talet,
år 1800, 1850 och senare. De är
uppförda i trä som tvåvånings parstugor och någon enkelstuga. Fasaderna är klädda med rödfärgad loklistpanel med vita knutar och snickerier. Ekonomibyggnaderna är från
år 1800 och början av 1900-talet.
En del är uppförda i skiftesverk och
timrade med utknutar. Alla ekonomibyggnader är rödfärgade med
svarta knutar, stolpar i väggarna,
vita fönsterfoder och täckta med
plåt eller tegeltak.
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17. Virums säteri

18. Äspenäs

Virums säteri ligger ca en km öster
om E 22, strax söder om den norra
kommungränsen. Säteriet byggdes
på 1780-talet. Huvudbyggnaden är
en timrad tvåvåningsbyggnad med
brutet tak, valmade gavlar och gul
panel. På båda sidor om huvudbyggnaden finns två flygelbyggnader i samma stil. Bland ekonomibyggnaderna märks ett timrat och
rödfärgat sädesmagasin med brutet
tegeltak, också det byggt på 1700talet. I miljön ingår också Virums
skola från sent 1800-tal.

Byn Äspenäs ligger på norra stranden av sjön Stor-Brå. Terrängen i
området är kuperad med berg i dagen på höjderna och sedimentära
jordlager täcker dalgångarna.
De stenbundna betes- och hagmarkerna runt byn visar gränser för
vad som vid uppodling betraktats
som möjligt att bryta upp till åker.
Bebyggelsen ligger på båda sidor av
vägen genom byn. Den äldsta bebyggelsen finns på den ensamliggande östligaste gården i byn, Fredriksnäs, med bostadshus från 1800talets början.
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Det väl hävdade natur- och odlingslandskapet samt bebyggelsen och
hägnaderna utmed vägen genom
byn ger sammantaget ett innehållsrikt kulturlandskap. Äspenäs beskrivs i Kommunöversikt för Oskarshamns kommun (1976, reviderad 1980) som ett område som bör
skyddas som naturreservat.
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Sammanfattning av skyddsvärda kulturmiljöer
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Klass II, Naturvårdsprogram Länsstyrelsen
Klass I, Odlingslandskapet Länsstyrelsen

2. Fårbo säteri

-

3. Gässhults herrgård

-

4. Hägerums gård

5. Ingebo (del av byn) Klass III, Odlingslandskapet Länsstyrelsen
6. Ishult
7. Kallsebo
8. Krokshult
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E22
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1. Djupeträsk

2 Fårbo
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Inom området gäller:

Riksintresse kulturmiljövård
Klass I, Naturvårdsprogram Länsstyrelsen
Riksintresse för kulturmiljövård
Naturreservat, Krokshult 2:28
Samlad bebyggelse gäller för delar av byn

9. Kråkemåla

-

10. Misterhults gård

-

11. Röstorp

Klass I, Odlingslandskapet

12. Sjökrok

Delvis riksintresse naturvård
Klass II, Odlingslandskapet Länsstyrelsen

13. Sjöände

Klass III, Naturvårdsprogram Länsstyrelsen
Klass II, Odlingslandskapet

14. Skrikebo
(Gården Gärdet)

-

15. Stensjö by

Riksintresse naturvård och kulturmiljövård
Klass I, Naturvårdsprogram Länsstyrelsen
Klass II, Odlingslandskapet Länsstyrelsen

herrgård
SFredriksbergs
#
Oskarshamn

Berga

Kalmarsund

Högsby
kommun
23

Mönsterås
kommun

# Stenvillan i Vånevik
S
Emsfors

34
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T

Ö

S

E22

# Byggnadsminnen
S
S Skyddsvärda kulturmiljöer (med hänv.nr.)
#

N

V

Borgholms
kommun

Påskallavik

Högsby

Fornlämningsmiljöer enl. kulturmiljöprogrammet
Område av riksintresse för kulturmiljön
Bevarandeplan för odlingslandskapet
Klass 1
Klass 2
Klass 3
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16. Sulegång

-

17. Virums säteri

Riksintresse kulturmiljövård

18. Äspenäs

-

Översiktsplan 2000
Bevarandeplan för
odlingslandskapet

Gällande planer m.m.

och naturvärden m.m. Slingrande vägar som kan ha
varit en gammal färdled, en kungaväg eller vägen till
kyrkan, kvarnen eller tinget. utmed de mindre vägarna
finns väghistoriska minnesmärken. Det kan vara runstenar, gamla gästgiverier, milstolpar, väghållningsstenar, stenmurar, alléer eller artrik slåtterpräglad vägkantsflora. Inom rapporten omnämns bl.a.vägen till
Stensjö by, Hycklinge, Fallegärde, Flinshult, Eckerhult och vägen genom byn Djupeträsk.

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Naturvårdsverket, Rapport 4815.

Bevarandeprogram
för odlingslandskapet

I Länsstyrelsens bevarandeprogram för Odlingslandskapet i Kalmar län beskrivs olika typer av värdefulla
odlingslandskap i Oskarshamns kommun som har
kvalitéer värda att bevara.

Fornlämningar

Fornminnen i en kustbygd är en del i bokserien ”Oskarshamn – det egna samhället” vilken färdigställdes
1988. De flesta kända fornlämningarna finns i kommunens norra och nordöstra del, flera inom områden
som utpekats som riksintresse för kulturmiljövården.

Kulturhistorisk
byggnadsinventering

För begränsade delar av centrala Oskarshamn och Figeholm gjordes kulthistoriska byggnadsinventeringar
1978 och 1979.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram för kommunen färdigställdes
1993. Syftet med programmet var att öka medvetenheten om de stora kulturhistoriska värden som finns
inom kommunen samt att utgöra underlag för kulturmiljöns behandling i översiktsplanen. Programmet
omfattade inte centralorten eller yttertätorterna.

Riksintresse för
kulturmiljövård

I Oskarshamn kommun finns åtta områden som är av
riksintresse för kulturmiljövården.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

• skydda värdefulla kulturmiljöer i samråd med be-

rörda fastighetsägare. Förslag till olika skydd som
kan vara lämpliga att pröva:
• Kulturreservat
• Byggnadsminne
• Detaljplan eller områdesbestämmelser
• kulturella miljöer på ett varsamt sätt blir tillgängliga
för alla.
• inventera och upprätta kulturmiljöprogram med rekommendationer som stöd för planläggning, bygglovgranskning, lokaliseringar m.m. för
• Centralorten
• Misterhult
• Figeholm
• Fårbo
• Kristdala
• Bockara
• Påskallavik (riksintresse för kulturmiljövård)
• Solstadström, Virum, delar runt Marströmmen
m.m. samt området Tjustgöl - Adriansnäs (riksintresse för kulturmiljövård; K87 och K66)

MB 3 kap. 6 §
Se Kapitel 8, Riksintressen

Vägen i
kulturlandskapet

Vägverket, Region Sydöst, har sammanställt en rapport (1994) som beskriver de mindre vägarnas kultur-
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MB 7 kap. 9 §
KML 3 kap. 1 §
PBL 5 kap. 16 §

Kapitel 9 - Allmänna intressen

Friluftsliv

Totebo

E22
Blankaholm

Inom kommunen finns rika möjligheter till friluftsliv.
Större delen av kustområdet utgör riksintresse för friluftslivet. Sjöar och vattendrag har, liksom de tätortsnära skogarna, stor betydelse för friluftslivet. Den ca
16 mil långa Ostkustleden utgör en viktig anläggning
för friluftslivet.

Se Kapitel 8, Riksintressen

Hjorted

Vimmerby
kommun

Vena

Oskarshamn med sin långa kust erbjuder goda möjligheter till sportfiske, båtsport, bad, kanoting m.m. Fritidsfiskaren måste ta hänsyn till yrkesfiskets behov
och krav till de restriktioner som naturvårdsförordnanden med reservat, fågelskydd m.m. innebär.

Västerviks
kommun

Î

Mörtfors

Misterhult

Hultsfreds
kommun

Kristdala

Ye
#
b
ÎFigeholm

Fårbo

E22

Rekommenderade åtgärder

a

Oskarshamns kommun ska verka för

•
•
•

att fritids- och yrkesfiskets krav och möjligheter
beaktas i den fördjupade översiktsplanen för kommunens kust och skärgård.
att bevara tärtortsnära grönområden och andra natursköna skogar, särskilt i anslutning till vandringsleder.
goda förutsättningar för ett bra friluftsliv för alla
och särskilt uppmärksamma de funktionshindrades
behov.

Bockara

Oskarshamn
Y
#
Y
#
Î
Î

23

34

Berga

Högsby
kommun

Mönsterås
kommun

e
b

Högsby

23

Kalmarsund

Borgholms
kommun

YPåskallavik
#
Î
Emsfors

34
Fliseryd
Ruda

E22

Område av riksintresse för friluftsliv

e
b Golfbana
Vandrarhem

N

Y
#

V

Ö

S

Allmän farled
Fritidsled

Î Gästhamn
Gäststuga - Ostkustleden
Ostkustleden
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Kapitel 10

Naturresurser

Marken försuras när luftens innehåll
av försurande ämnen faller ner antingen med regn eller som torrt nedfall.
Det sura nedfallet minskar markens
buffrande förmåga och vattnets alkalinitet, d.v.s. dess motståndskraft mot
försurning.

Att hushålla med jordens naturresurser är en viktig
del i den översiktliga fysiska planeringen.

Mål
• Tillgång till vatten av god kvalité ska säkras för
•
•
•
•
•
•

Jord-, skogs- och vattenbruk, enskilda och gemensamma avloppsanläggningar m.m. är bidragande orsaker till att sjöar, vattendrag och Östersjöns stränder
växer igen och fiskens reproduktionsplatser försämras.

framtiden.
Läckage av näringsämnen och andra miljöskadliga
ämnen från vatten-, jord- och skogsbruket ska
minska till en nivå som mottagande vatten tål.
Östersjön ska utvecklas som ett levande hav, där
djur och växter kan leva och där fisket kan fortsätta vara en näring för yrkesfisket.
Minst 5 % av den produktiva skogsmarken ska utgöras av bestånd med naturvårdsmål.
Gröna skogsbruksplaner ska eftersträvas.
Skogs- och jordbrukets produktionsförmåga ska
bevaras.
Naturgrus bör endast användas när det inte finns
något annat realistiskt alternativ.

Ett stort hot mot yt- och grundvatten är gamla nedlagda deponier, nedlagda industrier, transporter med
farligt gods, m.m.

Vattenförsörjning
Kommunala vattenverk finns i Oskarshamn, Kristdala,
Fårbo och Bockara. Påskallavik, Vånevik, Emsfors
m.fl. förses med vatten från Oskarshamn. Vattenverket i Fårbo förser förutom Fårbo även Misterhult och
Figeholm med vatten.
Oskarshamn baserar sin vattenproduktion på ytvatten
från sjöarna Djupeträsk, Eckern och Stor Brån. I
Bockara finns en grundvattentäkt. Kristdala samhälle
använder grundvatten som förstärks med infiltrerat
vatten från sjön Hummeln. Fårbo vattenverk nyttjar
grundvatten som förstärks med infiltrerat vatten från
Fårbosjön.

Vatten
Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och
vårt viktigaste livsmedel. Vatten kan påverkas på olika sätt, t.ex. genom försurning, övergödning och miljögifter. Vatten känner inga administrativa gränser.
Det är därför viktigt med en samordnad vattenplaneringen.

Samtliga vattenförsörjningsanläggningar har god kapacitet kvantitetsmässigt, medan kvalitén på råvattnet
varierar mellan vattentäkterna. Kvalitén på ytvattnet
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Se Kapitel 12, Miljö- och
riskfaktorer

Kapitel 10 - Naturresurser
Totebo

från sjöarna Djupeträsk och Eckern har stadigt försämrats de senaste decennierna. Flera utredningar har
genomförts för att finna alternativ till ytvatten samt
att förbehandla ytvattnet från Djupeträsk. Påskallaviksåsen har undersökts på ett flertal platser, vilket
har resulterat i att två intressanta områden bör reserveras för vattenförsörjningsändamål i framtiden. Ett
av områdena är beläget strax norr om Björnhult, det
andra är ett åsavsnitt vid Forshult.

Hjorted

E22
Blankaholm

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors

Marströmmens
avrinningsområde
Misterhult

Hultsfreds
kommun

Kristdala

Mellankommunala vattenintressen

Misterhults
kustområde

Malghult
#

Fårbo
Viråns
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#

Figeholm

Fårbo
E22

Stor Brå
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S

Älvehult
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Påskallavik
Emsfors

34

N
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#

Delar av Marströmmen, Virån och Emån har i länsstyrelsens naturvårdsprogram, ”Natur i östra Småland”,
redovisats som område med högsta naturvärde, klass I.

Natura 2000

Solstadsström i kommunens norra del försörjs med
renvatten från Blankaholm i Västerviks kommun.

E22

Vattenområde av betydelse för vattenförsörjningen
Vattenskyddsområde
0
2
Huvudavrinningsområde
Grundvattentillgång
Liten
Måttlig
Stor

Riksintresse för
natur och
friluftsliv

Emåns östligaste del, utgör gräns med Mönsterås
kommun. Där har Mönsterås bruk sitt uttag av färskvatten. Mönsterås kommun baserar ca 60 % av sin
vattenproduktion genom färskvattenuttag från Emån.
Skruvshult i Mönsterås kommun försörjs med renvatten från vattenverket i Fredriksberg.

Bockara

Högsby
kommun

Stora delar av angivna vattendrag är av riksintresse
för natur och i vissa delar för friluftsliv samt föreslagna som Natura 2000-områden.

4

6

8

10

Marströmmen

12 kilometer

Marströmmen har sitt källområde i Vimmerby kommun och rinner via kommungränsen mellan Västervik
och Oskarshamn ut i Gåsfjärden vid Solstadström. I
marströmmens avrinningsområde ingår sjöarna Ma-
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MB 3 kap. 6 §
MB 7 kap. 28-29 §

Översiktsplan 2000
ren, Göten, Lilla och Stora Ramm m.fl. Marströmmen
har sitt utlopp vid Solstadström. Avrinningsområdet
uppgår till 486 km2.

Sammanfattning av mellankommunala vattenintressen
Kommun
Avrinningsområden Läge

Virån
Virån ingår i ett relativt opåverkat vattensystem, som
har sina källflöden i Hultsfreds kommun. Sjön Illern,
som är en del av Viråns vattensystem, har i tidigare
utredningar redovisats som lämplig att använda för
vattenförsörjning. Illern är en utpräglad sprickdalssjö
och vattensystemet består av två delar. Den ena delen
omfattar förutom Illern sjöarna; Näjern, Målsjön, Hägern, Tvingen och Storyttern. Den andra delen av
Viråns vattensystem är sjön Hummeln. De båda delarna rinner ihop norr om Stensjö by, innan den har
sitt utlopp öster om Virbo. Viråns avrinningsområde
är 604 km2.

upp- och nedströms

Marströmmen

uppströms

Hultsfred

Virån
Emån

uppströms
uppströms

Högsby

Emån

uppströms

Mönsterås

Emån

upp- och nedströms

Oskarshamns läge med tillgång till vatten gör det
möjligt att utnyttja vattnet som en resurs för vattenbruk. Med vattenbruk menas vanligen odling av olika
slags fisk, skaldjur eller alger i vatten. Det kan bedrivas extensivt - med den biologiska produktionen i
vattnet som föda, eller intensivt - med utfodring. Fiskodlingar påverkar vattnet främst genom de närsalter
som sprids från odlingen. Odling av fisk förekommer i
Vånevik och en kräftodling finns norr om Virkvarns
flygplats.

Emån är sydöstra Sveriges största å, med sina källområden inom Nässjö och Eksjö kommuner. Ån rinner
genom Vetlanda, Hultsfred, Högsby och Mönsterås
kommuner. Därefter följer den gränsen mellan Mönsterås och Oskarshamns kommuner och mynnar slutligen ut i havet vid Em. Emåns avrinningsområde är
4 459 km2.

Miljö- och hälsoskyddskontoret handlägger vattenbruksärenden i kommunen.
Betydande fiskeintresse finns i Oskarshamns kommun, såväl i havet som i vattendrag och sjöar. Oskarshamns hamn har förutsättningar som landningshamn
för yrkesfisket.

Emån bidrar med stora mängder kväve, fosfor och
metaller till Östersjön.

Vill du veta mer?
www.emaprojekt.h.se

Marströmmen

Vimmerby

Vattenbruk

Emån
Se Kapitel 8, Riksintressen
och Kapitel 23, Påskallavik.

Västervik

Länsstyrelsen m.fl. håller på med en biologisk restaurering av tidigare uppförda vattenhinder. Återskapande av äldre raserade vattenkraftverk prövas av länsstyrelsen.

Emåprojektet, som startade 1998, drivs av Emåområdets intresseförening i samarbete mellan berörda
kommuner, föreningar, företagare och myndigheter.
Syftet med projektet är att skapa en ekonomisk och
miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Emå-området.
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Närsalter = fosfor och
kväve

Kapitel 10 - Naturresurser

EU:s ramdirektiv
för vatten
Direktiv 2000/60/EG

Miljöskyddsprogram

Vattenbruk 87

Vattenplan

Vattenskyddsområde

Gällande planer m.m.

Rekommenderade åtgärder

Ett nytt direktiv från EU beskriver hur vatten ska
skyddas. I Sverige pågår utredningar inför beslut hur
Sveriges arbete ska bedrivas enligt ramdirektivet.
Systemet innebär i stort att ett samordnat ansvar ska
finnas för vattnets väg från vattendelaren hela vägen
genom avrinningsområdet och ut till kusten.

Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen;
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård,
Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, God bebyggd miljö och Giftfri miljö, redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, antaget 2001.

•
•

Utredningen Vattenbruk 87, antagen av kommunstyrelsen 1987, kan till viss del vara vägledande vid lokalisering av nya fiskeodlingar. Utredningens aktualitet
bör behandlas i den fördjupade översiktsplanen för
Oskarshamns kust och skärgård.

vattenskyddsområden för sjöarna Hummeln, Illern
och Götemaren samt ett utökat skydd för
Fårbosjön utreds.
rullstensåsar, lämpliga för framtida vattenförsörjning, skyddas.
vattenförsörjningen tryggas i kommunens kust och
skärgård.
grunda vikar och bottnar, som är reproduktionsområden för fisk, inventeras och att lämpliga
skyddsområden avgränsas i den fördjupade översiktsplanen för kommunens kust och skärgård.
mellankommunala vattenområden skyddas i samverkan över kommungränserna.

Skogsbruk
Av kommunens ca 1 000 km2 stora markyta, utgör
75 % skogsmark.
I miljöbalken formuleras skogsbrukets nationella betydelse.

Vattenplan för Oskarshamns kommun upprättades
1989 av f.d. K-konsult. Den ingick som underlagsmaterial till ÖP -90. Planen är till viss del fortfarande aktuell.

”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
ett rationellt skogsbruk.”

Vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter finns
för de flesta kommunala vattentäkterna.

Strandskogar och andra skogar på blöta och fuktiga
marker, s.k. sumpskogar, utgör ofta biotoper med
höga naturvärden och arter som är känsliga för störningar. Avverkning av dessa skogstyper, speciellt nära
vattendrag, medför stora rubbningar i ekosystemen
och påverkar även vattenföringen i området.
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MB 3 kap. 4 §

Översiktsplan 2000
Konflikt kan uppstå mellan det rationella skogsbruket
och det rörliga friluftslivet, kulturmiljövården och naturvården. En bra ”skogsmiljö” varierar mycket beroende på om man är motionär, svampplockare, älg,
hackspett, blåklocka eller jägare. Kommunens egna
tätortsnära skogar utgör en viktig del i marknadsföringen av kommunens attraktiva boendemiljö - nära
till skogen och havet.
Skogen ger många arbetstillfällen till kommunen och
bidrar till landets exportindustri. Skogen är också viktig för den biologiska mångfalden och friluftslivet. I
den gällande skogspolitiken är miljömål och produktionsmål jämställda.

Miljömålet
Skogen ska brukas så att skogens växt- och djurarter
ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper ska skyddas. Skogens kulturmiljövärden
samt dess estetiska och sociala värden ska värnas.

Vill du veta mer?
Skogsvårdsstyrelsens
hemsida: www.svo.se

Certifiering

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen;
Myllrande våtmarker, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Levande skogar och Begränsad klimatpåverkan, redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, antaget 2001.

Miljöskyddsprogram

1999 inventerade skogsvårdsstyrelsen delar av kommunens skogsmark. Värdefulla naturområden och
nyckelbiotoper finns identifierade.

Nyckelbiotopinventering

Oskarshamns kommuns skogsbruk bedrivs med stöd
av skogbruksplaner (1998).

Skogsbruksplan

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att
kommunens egna skogar

•

Produktionsmålet

•

Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och
ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning.

•

Gällande planer m.m.

sköts enligt Skogsvårdslagen och certifieringskrav
med hjälp av en Grön skogsbruksplan.
inventeras inför upprättandet av grönstrukturplan
med början i centralorten (tätortsnära skogar).
har skogsbruksplaner som revideras och digitaliseras för GIS-användning.

kommunens alla skogar

Oskarshamns kommuns skogar är certifierade enligt
ett globalt system FSC (Forest Stewardship Council)
och ett europeiskt system PEFC (Pan European Forest Certification). Certifiering innebär att skogsägaren
åtar sig att sköta skogen enligt vissa krav.

•
•
•
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med nyckelbiotoper och höga naturvärden sköts
enligt miljömålet.
behåller minst 10 evighetsträd/ha produktiv skogsmark vid slutavverkning.
snabbt får upp nya växtkraftiga bestånd efter avverkning.

Nyckelbiotop = värdefull
biotop där sällsynta eller
hotade växt- eller djurarter förekommer eller kan
förväntas förekomma

Kapitel 10 - Naturresurser

Jordbruk

Gällande planer m.m.
Kommunens beahndling av det Nationella miljömålet;
Ett rikt odlingslandskap, redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, antaget 2001.

Åker och äng upptar endast 7 % av kommunens ca
1 000 km2. Jordarten på åkrarna är huvudsakligen
sand på morän.
MB 3 kap. 4 §

I miljöbalken formuleras jordbrukets nationella betydelse.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom
att annan mark tas i anspråk.”

•
•

jordbruksintresset beaktas vid lokalisering av t.ex.
verksamheter, bostäder och vägar.
alla åtgärder som bidrar till ett bebehållande av det
öppna landskapet prövas i positiv anda.

Grus - Sten

Jordbruket påverkar miljön på många sätt; negativt
genom bl.a. kväve- och fosforutsläpp och positivt genom att skapa ett öppet landskap. I ett hållbart samhälle har jordbruket flera viktiga funktioner att fylla.
Det ska inte bara förse oss och framtida generationer
med mat utan också upprätthålla ett odlingslandskap
som är rikt på natur- och kulturvärden. Dessutom kan
det bidra till energiförsörjningen. Ett hållbart jordbruk
är ett jordbruk som klarar såväl ekologiska som ekonomiska och sociala mål.

Grustäkter är ofta belägna i landskapstyper som från
natur- och landskapsbildssynpunkt är särskilt attraktiva och värdefulla, t.ex. rullstensåsar, isälvsdeltan och
andra avlagringar från istiden. Berg- och moräntäkterna ligger sällan i områden som i sig har stora
naturvärden.
Grustillgångar finns framförallt i tre större stråk, Misterhultsåsen, Tunaåsen samt Kristdala – Påskallaviksåsen. Många avlagringar finns även i Bockaraområdet.

Kommunens bästa jordbruksmark finns söder om
Bockara samhälle. Inom centralorten finns mindre
områden med tätortsnära jordbruksmark: Döderhultsdalen, Fallebo gård och Länsmansängen.

Oskarshamns kommun har begränsade grustillgångar.
Det är därför viktigt att begränsa användningen och
hushålla med det som finns.
Smålandsgraniten, som dominerar Oskarshamns berggrund, har varit och är av stort intresse för stenindustrin. Den nuvarande brytningen resulterar i stora råblock, i huvudsak för export och förädling i annat
land. Världsmarknadens efterfrågan på en viss sten-

I Oskarshamns kommun är det viktigt att det jordbruk
som finns bevaras och utvecklas i enlighet med våra
regionala och lokala mål. Största hotet mot jordbruken är nedläggning till följd av småskalighet.
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Översiktsplan 2000
Totebo

färg kan snabbt göra att ett relativt nytt brott med god
stenkvalitet blir ointressant och överges i jakten på
nya stenfärger. Inom kommunens norra del finns ca 5
miljoner m3 bergmassor, som är rester efter stenbrytning (”skrotsten”). Bergmassorna kan krossas och
användas som ersättning för viss sorts grus för tillverkning av betong, vägbyggen, hamn- och kajanläggningar m.m. Stenbrytning och stenkrossning ger
hög bullernivå, vilket kan innebära störningar och
konflikter för närboende.

Hjorted

E22
Blank aholm

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors

a

Misterhult

Hultsfreds
kommun

a

För att ta vara på de bergmassor som blir kvar efter
stenbrytning och för att minska transporterna på vägnätet, har en ny hamnanläggning byggts vid Gåsfjärden för utskeppning av bergmassor.

Kristdala
Fårbo

a
aa

Figeholm

Såväl stenbrott som grustäkter utgör kraftiga ingrepp
i naturmiljön. I samband med länsstyrelsens tillståndsprövning ska även redovisas hur området ska återställas och en depositionsavgift avsättas för säkerställandet.

E22

a
Bockara

a

34

23

a

Berga

Högsby
kommun
23

Mönsterås
kommun

Oskarshamn

a
a

Högsby

Emsfors
Fliseryd

Ruda

V

Ö

S

En grushushållningsplan för Kalmar län upprättades
1993. Syftet med planen var att åstadkomma ett styrmedel för att hushålla med naturgruset. Grusavlagringarnas geovetenskapliga värde har indelats efter en
tregradig skala.

Borgholms
kommun

Påskallavik

34

N

Gällande planer m.m.

Kalmarsund

a Grustäkter
Grustillgång
1 Synnerligen skyddsvärda
2 Mycket skyddsvärda
3 Övriga

E22

0

2

4

6

8

10

•
•
•

12 kilometer

Klass I = synnerligen skyddsvärda områden
Klass II = mycket skyddsvärda områden
Klass III =övriga områden

Grushushållningsplanen är till viss del inaktuell.
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Grushushållningsplan

Kapitel 10 - Naturresurser
Riksintresse för
värdefulla ämnen
och material

•

SGU har pekat ut områden i Flivik och Hökhult som
riksintresse för område med värdefulla material.

MB 3 kap. 7 §

MIljöskyddsprogram

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen;
Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö,
redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns
kommun, antagen 2001.

MB 2 kap.

För husbehovstäkter gäller anmälningsplikt till länsstyrelsen och för avyttrande av grus/bergkross ska
täkttillstånd sökas hos länsstyrelsen.

grustillgångar och bergmassor inventeras som underlag till den Natur- och kulturmiljöplan som föreslås upprättas.

För ytterligare information se statliga myndigheters hemsidor.

Naturvårdsverket
www.environ.se ,inhämtar och förmedlar kunskaper om skogs- och
jordbrukets miljöpåverkan, tar fram underlag
och förslag till nationella
miljömål, åtgärdsstrategier och styrmedel. Intresserade lantbrukare
kan erhålla vissa bidrag för
att bibehålla det öppna
landskapet.

Jordbruksverket

Oskarshamns kommun ska verka för att

www.sjv.se har det centrala ansvaret för administrationen av EU:s olika
stöd till jordbruket.

•

Länsstyrelsen

Rekommenderade åtgärder

•
•
•
•

grustäkter lokaliseras till områden där nyttan överväger skadeverkningarna och där skadan av verksamheten minimeras med hänsyn till natur och
kulturvärden. Dessa områden finns företrädesvis
inom naturvärdesklass III.
klass I- och II-områden undantas från fortsatt
grusexploatering och att klass III-områden endast
utnyttjas om de inte kommer i konflikt med grundvattenintressen eller andra naturvårdsintressen.
nya stenbrott prövas mycket restriktivt. Utvidgning av befintliga täkter förordas.
återställningsarbetet förbättras och sker kontinuerligt under brytperioden.
nya bergtäkter för krossning undviks till förmån
för omhändertagande av befintliga bergmassor
(”skrotsten”).

www.h.lst.se ,är statens
förlängda arm. Länsstyrelsen uppgift är att fullfölja de nationella målen,
samordna länets olika
intressen, främja länets
utveckling, värna om
rättssäkerheten i varje
ärende samt att fastställa
regionala mål
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Kapitel 11

Infrastruktur 
Kommunikationer

nala som det interregionala perspektivet. Regionalt är
vägen förbindelselänk med Kalmar i söder och Västervik i norr.

Infrastrukturen spelar en mycket viktig roll för kommunens utveckling. Goda kommunikationer har alltid
varit en betydelsefull faktor i städers tillkomst. Många
är de orter i Sverige som vuxit upp kring en järnvägsstation, ett vägkors eller en naturlig hamn som Oskarshamn. I framtiden kommer kommunikationerna
alltjämt vara mycket väsentliga för. Det är därför viktigt att främja en säker och trygg infrastruktur och
utveckla den utifrån ett hållbart perspektiv.

Mål
• Kommunikationerna till och från Oskarshamn ska
•
•
•

utvecklas utifrån ett hållbart perspektiv genom
satsningar på flyg, sjöfart, järnväg och fortsatta
vägförbättringar.
Transporterna inom Oskarshamn ska ske så säkert
som möjligt.
Bättre miljö ska nås med renare energi och förbättrad samordning av kollektivtrafiken
Verka för en stad i samklang med landsbygden.

Gator och vägar
E 22

Europaväg 22 (E 22) passerar genom Oskarshamns
kommun i nord-sydlig riktning. Vägen passerar tätorterna Emsfors, Påskallavik, Oskarshamns centralort
och Fårbo. E 22 är av stor betydelse i såväl det regio-
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Liksom E 22 har Rv 23 stor betydelse både regionalt
och interregionalt, t.ex. för trafik till och från Gotland. I det förlängda stråket mot Jönköping är en utbyggnad av framförallt Rv 34 samt länsväg 127, mellan Målilla och Vetlanda, synnerligen angelägna. En
enhetlig vägnumrering bör eftersträvas västerut mot
Jönköping.

Rv 23

Norra Fabriksgatan har stor betydelse för den tunga
trafiken till och från Oskarshamns hamn. Döderhultsbäcken rinner i en kulvert under Norra Fabriksgatan.
Belastningen på gatan är stor.

Norra Fabriksgatan

Ett projekt pågår för att minska den tunga trafiken
utmed Skeppsbron, Södra kajen och på Brädholmen.
Flera alternativ till förbättrad tillfart till Södra hamnområdet har studerats i en miljökonsekvensbeskrivning.
Det resulterade i en ny tillfart via Åsavägen med bro

Gröndalsgatan
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över järnvägsspåren och anslutning till Gröndalsgatan.
För att uppnå bästa resultat, enligt utredningen, återstår en utbyggnad och omdisponering inom färjeområdet. Först då kan Södra kajen och Brädholmen upphöra att användas för tömning av
färjetrafiken. När det är möjligt att styra godstrafik
från färjan direkt ut på Gröndalsgatan kan ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen genomföras i samverkan med färje-, tåg- och busstrafik.

GLABO
alt.
2

SALTVIK

t.
al
1

Döderhultsvägen

S

ROTVIK

E22
FLATHULT
KILEN

MOCKEBO

HYCKLINGE
FAGEREKE

Efter Kvantums etablering vid Folkets Park har ytterligare verksamheter öppnat längs Döderhultsvägen.
Biltrafikflöden på Döderhultsvägen mellan Folkets
park och Idrottsvägen visade 1984–85 (årsvardagsdygnstrafik) 5 200–6 200 fordon/dygn. Kontinuerliga
trafikmätningar visar på en markant trafikökning.
Problem kan uppstå med många direkta utfarter till
Döderhultsvägen. Ytterligare verksamheter bör därför
inte tillåtas innan trafiksäkerheten förbättrats.

733

S

HAVSLÄTT

HUMLEKÄRRSHULT

NORRBY

RÖDSLE

FALLEBO

KOLBERGA

NORRTORN
DÖDERHULT
MANKETORP
TRATTEN

S

SVALLIDEN

S

SYRENHAGEN CENTRUM
HAMNEN

23

S

ORRÄNGEN
ÅSA

ERNEMAR
GRÖNDAL

SÖDERTORN
VÄSTRA
INDUSTRIOMRÅDET

Planerade trafikplatser och
väganslutningar

GUNNARSÖ
KRISTINEBERG

AMERIKA
MYSINGSÖ

E22
KLÄMNA
STORSKOGEN

Nya trafikplatser och väganslutningar från E 22 och
Rv 23 i centralorten är långsiktiga förslag som behövs
när angränsande utvecklingsområden tas i anspråk.
De planerade gatorna är infarts- eller huvudgator och
utgör viktiga länkar i Oskarshamns framtida trafiknät.
De föreslagna sträckningarna är inte detaljstuderade,
utan behöver anpassas till terräng och angränsande
områden.
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STÅNGEHAMN

Eventuell ny väg
0
Eventuell ny eller förändrad trafikplats
Vision - område för framtida kustjärnväg
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Översiktsplan 2000
E 22 - Glabo - Saltviksvägen

Bagargatan - ny sträckning av Rv 23 - E 22/Åsavägen
kan komma att bilda en yttre trafikring i centralorten.

Om en mer omfattade exploatering av Rotviksområdet blir aktuell, bör ny vägsträckning söder om Saltvik samt ny trafikplats söder om Glabo mot E 22 utredas. Det skulle minska trafiken genom Saltvik och
Glabo, vilket medverkar till en bättre boendemiljö.
Boende inom Havslätt, Mockebo och Rotviksområdet
med resmål norrut får en förbättrad väganslutning till
E 22.

Rv 23  Södra vägen  Svallidens
verksamhetsområde
En ny planskild trafikplats bör utredas för att förbättra trafiksäkerheten i korsningen.

Rv 23 - ny väg söder om lasarettet - E22
Om en ny ”kustjärnväg” blir aktuell att anlägga är det
lämpligt att en ny väg byggs från Rv 23 till E 22 i
höjd med Scanias norra del. Den föreslagna vägsträckningen bidrar till en bättre tillfart till Scanias
verksamhetsområde, en kortare väg för trafiken till
och från Södra hamnområdet mot Rv 23 m.m.

Björngatan  E 22  Gamla Västerviksvägen
Vid centralortens norra trafikplats finns förutsättningar att anlägga en ny tillfart till Kilen och Döderhultsområdet. Om den föreslagna nya tillfarten byggs bör
den norra anslutningen till Gamla Västerviksvägen/
E 22 stängas för trafik. Boendemiljön i Kilen kommer
då att förbättras om genomfartstrafiken upphör.

Rv 23 - Bockara
För att minska trafiken genom Bockara samhälle bör
en ny förbifart byggas. Vägverkets förslag till ny väg
(alternativ 1) redovisas över kommunens bästa jordbruksmark, vattenskyddsområden, nära vattenverk
m.m. De boende i Bockara anser att förbifarten norr
om samhället (alternativ 2) är bäst för samhället.

E 22 - Applerumsvägen
En ny trafikplats i anslutning till E 22 i söder, är motiverad vid en större utbyggnad av Klämnaområdet.
Den nya anslutningsvägen bör vara tillfartsväg till utvecklingsområdets södra del.

Riksväg 23/Kronoparksvägen - E 22/
Åsavägen

De båda alternativa vägsträckningarna redovisas i
kapitel 16, Bockara

E 22 - Fårbo
Vägverket arbetar med säkerhetshöjande åtgärder
längs E 22. En sådan är en ny trafikplats vid Fårbo
med bl.a. ny väganslutning för väg 743 söder om Fårbo. Detaljplanering för denna pågår.

En ny sträckning av Rv 23 genom Kronoparksområdet till E 22/Åsavägen bör utredas. Bagargatan kan
anslutas till Rv 23 med stöd av gällande detaljplan,
men för en bättre styrning av trafiken bör en rondell
byggas. En utbyggnad av Bagargatan till Rv 23 kommer att medföra mindre trafik på bl.a. Södra vägen.
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Den planerade vägsträckningen redovisas i kapitel
19, Fårbo
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Gällande planer m.m.
Handikappolitiskt
program

Handikappolitiskt program för Oskarshamns kommun, 2001-2003.

Miljöskyddsprogram

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, antaget 2001.

Trafiknätsanalys

Trafiknätsanalys för Oskarshamns tätort gjordes
1999 tillsammans med Vägverket. Den är delvis inaktuell enligt tekniska kontoret, Oskarshamns kommun.

Trafikplan

•

Cykelvägar
Sett i ett folkhälsoperspektiv och i planerandet för ett
hållbart samhälle, bör cykeln som transportmedel prioriteras. Inom centralorten finns ett stort antal cykelvägar. I Påskallavik, Bockara och Figeholm finns några cykelvägar.

Centralortens trafiknät redovisas i Trafiken i Oskarshamn 1986, kompletterad 1989. Den är till viss del
aktuell enligt tekniska kontoret, Oskarshamns kommun.

De större vägarna med stora trafikmängder är ingen
trevlig miljö att cykla i. För att förbättra säkerheten
och styra fordonstrafiken har Vägverket satt upp vajerräcken utmed vägarna och på en del sträckor även
som mitträcken. De delar som finns kvar att gå och
cykla på är begränsade och upplevs som mindre trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•
•
•

0-visionens riktlinjer beaktas vid förändringar i trafiksystemet. Fartdämpande åtgärder för vägnätet
ska i första hand skapas genom anläggande av separata gång- och cykelbanor, refuger, gatuplanteringar och dylikt. Åtgärderna ska inte hindra framkomligheten för kollektivtrafik och räddningstjänstens fordon.

Trafiknätsanalys för Oskarshamns tätort följs upp
med en strategisk transportplan.
E 22 och Götalandsleden (Oskarshamn – Jönköping – Göteborg) har en hög vägstandard.
alternativa vägsträckningar för Rv 23 söder och
norr om Bockara utreds med stor hänsyn till
vattenskyddsområde, natur- och jordbruksmark.
Norra Fabriksgatans bärighet utreds. Om en ombyggnad blir aktuell bör delar av Döderhultsbäcken återskapas och friläggas som ett förskönande inslag i stadsbilden.
Döderhultsvägens förändrade trafiksituation utreds.

Landsbygden behöver bra cykelvägar dels för de boende, men även för att skapa förutsättningar för en
ökad turism.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
69

skapa attraktiva gång- och cykelstråk för att öka
användningen i ett folkhälsosyfte.
gång- och cykelvägar separeras från biltrafik eller
styrs via mindre trafikerade gator och vägar.

Översiktsplan 2000

•
•

cykelleder genomförs på landsbygden.
gång- och cykelväg mellan Påskallavik och Vånevik byggs ut.

FALLEBO
HUMLEKÄRRSHULT

FAGEREKE
NORRBY

Energiförsörjning
DÖDERHULT

1 kW (kilowatt) = 1000 W

HAMNEN

CENTRUM

23
ORRÄNGEN

ERNEMAR
ÅSA

GRÖNDAL

SÖDERTORN
GUNNARSÖ
VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET
KRISTINEBERG
AMERIKA

E22
STORSKOGEN

Oskarshamn är genom kärnkraftverket i Simpevarp
storproducent av elenergi. Inom kommunen finns ett
omfattande ledningsnät med stora kraftledningar på
upp till 400 kV. Kraftledningsgatorna utgör ca 1 % av
kommunens yta.
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Framtida utbyggnadsområde av fjärrvärmenätet
0
Befintligt fjärrvärmenät
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Ett av kommunens övergripande mål är att Oskarshamns kommun senast 2010 ska vara känd som Sveriges ledande energicentrum.

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i Oskarshamns centrala delar. Anläggandet av
fjärrvärmenätet påbörjades 1982. Cirka 90% av värmeförsörjningen i innerstaden sker med fjärrvärme. Oskarshamn Energi AB ansvarar för fjärrvärmeförsörjningen i centalorten. Till fjärrvärmenätet var 1999 ett 10-tal industrier
och ca 3 700 hushåll anslutna.

Fjärrvärme
Vill du veta mer?
www.oskarshamnenergi.se

SYRENHAGEN

TRATTEN

Oskarshamns Energi svarar för eldistributionen i Oskarshamns centralort samt den närmaste landsbygden
och Sydkraft för övriga delar av kommunen. Elnätet
är av bra standard, men behöver kontinuerligt underhållas och förbättras för att säkerställa de allt högre
krav som ställs på säkra elleverenser i såväl tätorterna
som på landsbygden.

1MW (megawatt) = 1000 kW

KOLBERGA

NORRTORN

Oskarshamns kommun ansvarar för att en säker energitillförsel sker till kommunen samtidigt som en energihushållning främjas. För att få ett hållbart energisystem
måste vi effektivisera användningen, sluta tära på ändliga naturresurser och minska belastningen på miljön.

Effektbegrepp

HAVSLÄTT

E22

Fjärrvärme är ett miljöanpassat sätt att värma bostäder, skolor etc. Vatten värms upp centralt och leds ut
i rörsystem i marken till bostäder och verksamheter
inom ett begränsat område.

Produktionen av fjärrvärme sker dels med deponigas (metan), gasol, el och
olja som bränsle och dels genom tillvaratagande av värmepumpsenergi och
spillvärme från det motorbaserade kraftvärmeverket vid Norra Strandgatan.
De fossila bränslena för produktion av fjärrvärme och industriånga har till stor

70

Kapitel 11

-

Infrastruktur - Kommunikationer

del att ersätts med biobränsle under 2002, då en ny
anläggning togs i drift vid Norra Strandgatan.

När det gäller mindre vindkraftverk för t.ex. enskild
fastighet krävs i de flesta fall endast bygglov. Enligt
miljöbalken krävs tillstånd av kommunen för kraftverk på 125 kW – 1 MW. Anläggningar mellan 1 MW
och 10 MW kräver tillstånd av länsstyrelsen. För närvarande får inte grupper av tre eller fler vindkraftverk
på mer än totalt 10 MW uppföras norr om Simpevarpshalvön i kommunen utan regeringens tillstånd.

Utredning pågår angående uppförande av en anläggning för förbränning av avfall från regionen. Lämplig
placering är i närheten av Storskogens avfallsdeponi,
nära järnvägen och E 22.
Oskarshamn med 75 % skogsmark har och kommer i
framtiden att ha goda tillgångar på biobränsle. Därför
är det ur miljösynpunkt lämpligt att använda t.ex. flis
för värme- och elproduktion. Korta transportvägar
medför att inga upplag för flis behövs.

MB 4 kap. 3 § och
17 kap. 1 §

I samrådsversionen av Översiktsplan 2000 redovisades
ett område för en eventuell framtida vindkraftanläggning.
Underlag för avgränsningen var gällande skydds- och
hänsynsavstånd, befintlig infrastruktur för elproduktion
samt vindenergifaktorn. Det resulterade i ett ca 30 km2
stort område i Kalmarsund, ca 8 km öster om Figeholms
tätort och knappt 5 km sydost om Simpevarp. För att
komma fram till om det är lämpligt med vindkraft i eller i
anslutning till detta område, behandlas frågan vidare i den
fördjupade översiktsplanen för kommunens kust och
skärgård.

Genom fjärrvärmenätets utbyggnad har ett stort antal
mindre värmepannor försvunnit ur stadens centrum.
Därigenom har mängden utsläpp kunnat sänkas väsentligt trots att energi- och värmebehovet ökat under
senare år.
För att fortsätta minska icke önskvärda utsläpp har
fjärrvärmeområdet utökats. Se karta med framtida
utbyggnadsområde.

Kärnkraft

Vindkraft

Oskarshamnsverket, OKG, är beläget ca 3 mil norr
om centralorten. Kärnkraftverket bidrar med ca 10 % av
Sveriges elproduktion.

Vindkraft väcker, trots det faktum att det är ett av de
miljövänligaste energiproduktionsslagen, mycket debatt och reaktioner. I Oskarshamns kommun finns
inget elproducerande vindkraftverk. I länet är det
framförallt Ölands sydvästra kust som varit aktuell för
vindkraftsetableringar. Fler vindkraftslägen i länet är
dock önskvärt enligt energimyndigheten och i arbetet
med översiktsplanen har möjliga lokaliseringar studerats.

OKG producerar el i tre kärnaggregat, O1, O2 och O3.

Vindkraftverk ger en mycket miljövänlig energi, men
kraftverken har en fysisk påverkan på sin närmiljö;
bl.a. visuellt och ljudmässigt.
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Kraftledningsnätet är väl utbyggt från Oskarshamnsverket. Kärnkraftens framtid i Oskarshamn är helt beroende av beslut i Sveriges riksdag.

För mer info: Se Kapitel
24, Simpevarp, Kärnavfallsfrågan

Använt kärnbränsle transporteras i särskilda behållare
med M/S Sigyn från Sveriges kärnkraftverk till CLAB
för mellanlagring, i väntan på ett slutligt omhändertagande.

CLAB = Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

Översiktsplan 2000

Avlopp

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
Se Statens Energimyndighets, starkströmsföreskrifter
Statens Energimyndighet = f.d. NUTEK

•
•
•
•
•
•

Avloppsreningsanläggningar finns i Oskarshamn, Figeholm, Kristdala och Bockara. Från Påskallavik, Vånevik,
Emsfors m.fl. sker överpumpning av spillvattnet till reningsverket i Oskarshamn. Anläggningen i Figeholm tar
emot spillvatten från Misterhult och Fårbo. Anläggningarna i Oskarshamn, Figeholm och Kristdala är utrustade med
mekanisk, biologisk och kemisk rening.

bostäder och verksamheter ansluts till fjärrvärmenätet vid nybyggnation och större ombyggnader.
säkerhetsbestämmelserna beaktas vid byggande i
närheten av kraftledningar.
gjorda investeringar utnyttjas och alternativ
elproduktion inom Simpevarpsområdet utreds.
tillförlitlig teknik användas vid uppvärmning och
ventilation.
förnyelsebar energi används.
ansökningar om biovärmeanläggningar, vindkraft,
solfångare m.m. prövas i en positiv anda.
den ledningsbundna infrastrukturen; el, fjärrvärme
och datakommunikation, beaktas i ett tidigt skede
vid nybyggnation och vid större ombyggnader.

Bredband är ingen speciell
teknik utan ett samlingsnamn på extra snabba
uppkopplingar till internet. En stor mängd data
kan skickas med hög
hastighet.
Vill du veta mer?
www.oskarshamnenergi.se

Dagvatten = regnvatten

I Figeholm leds det behandlade avloppsvattnet genom en
våtmark för ytterligare reduktion av kväve. I Bockara
finns en anläggning för infiltration av avloppsvatten.
Samtliga avloppsreningsanläggningar uppfyller dagens
krav på rening. Störningar i kust och skärgårdsområdets ekosystem kommer att medföra krav från naturvårdande myndigheter på avloppsanläggningar och
lokalt omhändertagande av dagvatten.

Data- och
telekommunikationer
Vad är bredband?

Spillvatten = Avloppsoch dagvatten

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•

Oskarshamns Energi driver OskarNet, ett stadsnät för
datakommunikationer i Oskarshamns centrala delar
med en teknik baserad på ortofiber. Andra tekniker
som radio, koppar- och elnätkommunikation används
i kombination med ortofiber för att snabbt kunna erbjuda anslutning av ytterområden till stadsnätet.

enskilda avloppslösningar, befintliga och planerade, genomförs efter miljö- och hälsoskyddsnämndens principiella riktlinjer.

Grönstruktur
Den gröna infrastrukturen omfattar natur-, vattenoch koloniområden, parker, begravningsplatser, större
sammanhängande villaområden, tätortsnära skogar, m.m.

Under många år har energibolaget förberett ett fibernät i samband med utbyggnad av el och fjärrvärme.

Sammanhängande gröna stråk gör det möjligt att bevara den biologiska mångfalden. De utgör även, tillsammans med vatten, viktiga transportleder för frisk luft.
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Vattenförsörjning, se
Kapitel 10, Naturresurser
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I centralorten utgör stadsparken en grön lunga för
staden. Den är en attraktiv miljö för alla åldrar. Dess
utvecklingspotential är mycket stor. Djurparkens
dammar och Näckrosdammen vid ”Sista sucken” kan
genom en förbättrad vattencirkulation bli attraktivare
för både människor och djur. Stadsparken bör vara
den som först behandlas i grönstrukturplanen.

ner m.fl. på att utreda regionens möjligheter till bättre
kommunikationer. En visionsutredning, Kommunikationer i sydöstra Sverige, gjordes 2001.
Syftet med utredningen var att identifiera och redovisa

•
•

Rekommenderade åtgärder

•

Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•

•

tätortsnära skogar inventeras som underlag till
upprättande av grönstrukturplaner.
återskapa eller nyanlägga våtmarker (dammar,
översilningsmarker) inom kommunens egna markoch vattenområden.
stödja projekt som bidrar till att Östersjön förblir
levande.

•
•

hur regionen kan utvecklas i relation till trafikstandarden.
specifika kännemärken för Kalmar läns infrastruktur, positiva som negativa.
förutsättningar för att skapa bättre interregional
och regional kollektivtrafik.
identifiera samhällsekonomiskt och
hållbarhetsmässigt intressanta åtgärder på lång,
medellång och kort sikt.
översiktligt visa vilka hinder och möjligheter som
godstrafiken har i järnvägssystemet.
behovet av fortsatta studier.

I utredningen finns visioner om att skapa en kustjärnväg med ungefär samma sträckning som E 22.

Kommunikationer

Det fortsatta arbetet redovisades hösten 2002 i en
rapport, Östersjöbanesystemet – Stråkstudier och fördjupningar. För Oskarshamns kommun gäller att i
första hand förbättra befintligt järnvägsnät.

Kommunikationsfrågan är inte enbart en kommunal
angelägenhet utan en viktig fråga för hela regionen.
Sydöstra Sverige har många kvaliteter avseende attraktivt boende, rekreationsmöjligheter, kulturutbud
och offentlig service. Samtidigt är landsdelen ett av
de områden som har den sämsta transportförsörjningen. Järnvägsstandarden har stora brister när det gäller
nätuppbyggnad, banstandard och trafikering. Regionens vägar har även stora brister. Flygets förutsättningar har förbättrats.

De fördjupade stråkstudierna redovisar två alternativa
åtgärdsnivåer som berör Oskarshamns kommun;

•
•

UAH = hög standard
UAM = måttlig standardförbättring.

UAM har som regel utformats för att kunna fungera
som etapputbyggnad för UAH.
UAM innefattar enklare åtgärder som baxning, mindre rätningar etc. samt de större åtgärder som bedöms ha särskilt stor samhällsekonomisk betydelse.

För att vända trenden från en bygd med minskat antal
invånare till en bygd med möjligheter att utvecklas
håller Regionförbundet i Kalmar län, berörda kommu-
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Översiktsplan 2000

Hultsfred  Kalmar, UAH
Oskarshamn når Kalmar på ungefär 60 minuter.
Öland, regionen som helhet och Gotlandsfärjan blir bättre tillgänglig för de stora turisströmmarna från hela södra Sverige, Danmark,
Tyskland och Stockholm. Även förbättrad tillgänglighet till Polen
och de baltiska staterna.

Hultsfred  Kalmar, UAM
Järnvägssträckan Berga  Oskarshamn är idag 28,3 km, har skarvspår,
är enkelspårig och oelektrifierad.
Banan förkortas med ca 0,3 km i UAM och ca 0,8 km i UAH.
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Källa: Österbanesystemet
- Sträkstudier och fördjupningar prel. slutrapport 2002-08-21, Infraplan AB
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Järnväg
Se Kapitel 8, Riksintressen,
Järnväg

Totebo

Hjorted

E22

Järnvägen Oskarshamn – Nässjö är av
riksintresse. Järnvägssträckan Oskarshamn – Berga utgör en matarlinje till
länsjärnvägen Kalmar – Linköping,
Stångådalsbanan. Persontrafiken på
dessa banor drivs av resp. länstrafikbolag.

Blankaholm

Vena

S1
#

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Mörtfors

S3
#

Misterhult

Hultsfreds
kommun

En ny tillfartsväg från Åsavägen, med bro över SJ:s järnvägsområde, har byggts till Södra hamnområdet. Lokgatan är en ny gata, som förbinder Verkstadsgatan och
järnvägsområdet. Den ger ökade möjligheter för
godshantering på järnväg. Järnvägsspår har funnits till
Liljeholmens verksamhet i Södra hamnområdet.
Stickspåret är delvis borta, men spårområdet finns
kvar och kan återupptas om behov uppstår.

S2
#

S
#

4

Kristdala
Fårbo

SFigeholm
#

5
E22

6

Hamnar

Bockara

Vill du veta mer?
www.smalandshamnar.se

Destination Gotlands
norra hamn är Nynäshamn

#

23

34

Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen som är lätt att angöra från Östersjöns farleder är praktiskt taget alltid
isfri och därmed tillgänglig året om.

#
S
7
S
#
S Oskarshamn
#
#

#

8

Berga

Kalmarsund

Högsby
kommun
Högsby

23

Ett kommunalt bolag, Smålandshamnar AB, driver
hamnverksamheten. Export av sågade trävaror skeppas till England, Nordsjöhamnar, Medelhavsländerna
och till Mellersta Östern. Förutom trävaror hanteras
färjetrafik, olja, papper, pappersmassa samt sågtimmer.

Mönsterås
kommun

# 9
S
SPåskallavik
#

Borgholms
kommun

10

Emsfors

34
Fliseryd
Ruda

E22

N

V

Ö

S

Färjetrafiken till Gotland utgör en viktig del i hamnens verksamhet. Oskarshamn är den södra av två
hamnar som trafikeras av ”Destination Gotland”. Person- och godstrafiken som tar vägen över Oskars-
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S
#

Hamnanläggning
Allmän farled
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Större småbåtshamnar och hamnar av
betydelse för industrin, friluftsliv och turism

Totebo

Hjorted

E22

Hamn

Ändamål

1. Gåsfjärden (mot Flivik)

Industrihamn

2. Lindnäs

Småbåtshamn, marina

3. Klintemåla

Småbåtshamn, fiskehamn

4. Simpevarp

Industrihamn

5. Figeholm

Småbåtshamn, marina

6. Kolberga

Småbåtshamn

7. Oskarshamns hamn

Industrihamn, småbåtshamn,
fiskehamn, färjehamn, båtvarv

8. Ernemar

Småbåtshamn, marina

9. Marseholm

Småbåtshamn

10. Påskallavik

Blankaholm

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors
+464,2

Misterhult

Hultsfreds
kommun
E22

Kristdala
Fårbo

Figeholm

Småbåtshamn, fiskehamn
#

+74,2

hamn till Gotland har sitt ursprung i södra Sverige och
från kontinenten. Trafiken är särskilt omfattande under
sommartid.

da

#

+134,2
+104,2

Bockara

23

Oskarshamn

34

Den framtida färjetrafiken till och från Oskarshamn
kan sannolikt utvecklas med linjer till Öland och länder runt Östersjön. En väl utbyggd infrastruktur för
gods- och persontransporter har stor betydelse för
Oskarshamn och regionens utveckling.

Berga

Kalmarsund

+464,2

Högsby
kommun
23

Mönsterås
kommun

Högsby

Gamla oljehamnen kan även fortsättningsvis användas
för viss hamnverksamhet.

Emsfors
Fliseryd

Ruda

N

V

Oskarshamns flygplats är belägen cirka 10 km norr
om Oskarshamns centralort. Avståndet till Fårbo tätort är cirka 3,5 km. Banlängden byggdes ut 1999 –
från 1 140 m till 1 500 m. Flygplatsen medger trafik
med bl.a. plan av typen SAAB 340.

Ö

S
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Borgholms
kommun

Påskallavik

34

Virkvarns flygplats
Flygbuller behandlas i
Kapitel 12, Miljö- och
riskfaktorer.

#

Höjdbegränsning för byggnadsverk
Flygbullerutredning (Vatten och Samhällsteknik)
FBN 55 dBA 1998
Max ljudnivå 70 dBA
Bullerpåverkat område

E22
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12 kilometer

Kapitel 11

-

Infrastruktur - Kommunikationer

•

Fortsatt verksamhet och uppgraderingen till 1 500 meters banlängd har 2001 prövats och godkänts enligt miljöbalken.

Luftfartsverkets blankett
kan hämtas på
www.luftfartssektorn.lfv.se

•

Enligt Luftfartsverkets Bestämmelser för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL-F) ska den som vill uppföra
ett byggnadsverk med en höjd av 40 meter eller högre,
oavsett läge, göra en anmälan om byggnadsverkets
läge och höjd. Anmälan ska göras på Luftfartsverkets
blankett och skickas till Luftfartsverket, avdelningen
Luftfart och Samhälle, för behandling och eventuell
prövning hos Luftfartsinspektionen.

•
•
•
•
•

Gällande planer m.m.
Detaljplan

Gällande detaljplan finns som gör det möjligt att utveckla Norra hamnens verksamhetsområde mot öster.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•
•
•
•
•

förbättra nuvarande järnvägar till Kalmar, Nässjö
och Linköping till hög standard (UAH).
en kustjärnväg på sikt kan byggas.
järnvägen Oskarshamn — Berga och Stångådalsbanan elektrifieras.
byggnation utmed järnvägsområdet följer de regler
som gäller för en elektrifierad järnväg.
järnvägens förutsättningar förbättras med mötesoch upplagsplatser i anslutning till järnvägen.
anslutningar/stickspår till verksamheter kan byggas ut.
ett resecentrum i samverkan med tåg/färja/buss i
järnvägsstationen och för att den yttre miljön runt
järnvägsstationen och spårområdet förbättras.

77

möjligheterna för gods- och persontrafik med järnväg
förbättras.
lyfta fram Oskarshamns hamn i all marknadsföring
som länets och regionens viktigaste hamn.
möjliggöra goda väg- och järnvägsförbindelser för
sjöfartens utveckling.
nya färjelinjer blir möjliga.
nya bostäder inte lokaliseras inom flygets
störningszon eller in- och utflygningsområde.
området runt flygplatsen så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan försvåra utnyttjandet.
trafiksäkerheten förbättras vid avfarten från E 22
till flygplatsen.

Översiktsplan 2000

Kapitel 12
En risk är en sammanvägning av sannolikheten
för att en negativ händelse inträffar och dess konsekvenser.
(Boverket)

Se mer i Kapitel 24, Simpevarp

Miljö- och riskfaktorer

Mål
• Oskarshamns kommun ska vara en trygg och säker

Kommunen har ansvar att förebygga eventuella risker
samt vara med och utforma samhället så att minimal
miljöpåverkan sker med så få risker som möjligt.

•
•

I alla samhällen finns det risker. Oskarshamns kommun, med en lång tradition av tung industri och betydande hamnverksamhet, har ett flertal riskområden.
Stora vägar passerar genom kommunen. I och omkring hamnen sker många transporter, varav flera med
farligt gods. Kärnkraftverket är beläget ca 2 mil från
Oskarshamns centralort. Hur stor påverkan en eventuell olycka får på miljön eller för befolkningen beror
på gällande förhållande; mark- och vatten, befolkningstäthet, vindförhållande m.m.

•
•

kommun att bo, arbeta och vistas i.
Vi ska främja människors hälsa och säkerhet genom att förebygga olycksrisker.
Redan miljöpåverkade områden bör så långt som
möjligt undvikas eller saneras.
Vi ska även främja miljön och egendomar genom
att planera för kretsloppslösningar och utnyttja
förnyelsebara energikällor.
Bostäder och allmänna lokaler ska byggas sunda
och miljövänliga.

Gällande planer m.m.

Det är framförallt...

•
•

MB 2 kap. - Allmänna hänsynsregel m.m.
MB 9 kap. - Miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
• PBL 2 kap. - allmänna intressen som ska beaktas
vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse m.m.
...som hjälper oss till skydd mot olägenheter som kan
påverka människors hälsa eller medföra risker i bl.a.
miljön och byggandet.

Avfallsplan 2000

Avfallsplan

Oskarshamns kommun överskrider inte gällande miljökvalitetsnormer enligt uppgift från Länsstyrelsen,
som har tillsynsansvar.

MB 5 kap.

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, 2001

Miljöskyddsprogram

Riskanalys för räddningstjänstens verksamhet, 1998

Riskanalys

Riskanalys för oljehamnen, 1995

Oberoende av de normer och riktlinjer som finns ska
alltid hänsyn tas till störningar som enligt medicinsk
och hygienisk bedömning kan påverka hälsan ogynnsamt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
78

verksamheter som etableras prövas utifrån ett samlat riskperspektiv.

Se Kapitel 7, Vad säger
lagen?

Kapitel 12 - Miljö- och riskfaktorer

•
•
•
•
•
•

stor hänsyn visas omgivningen så att riskbilden inte
försämras av nya åtgärder.
vid ökad riskbild i första hand pröva alternativa
lokaliseringar och i andra hand konsekvenslindrande åtgärder.
aktuella riskpåverkande faktorer samt skyddsvärda
eller känsliga objekt dokumenteras digitalt som
underlag för samhällsplanering.
en god boendemiljö samt ett säkert och robust
samhälle uppnås.
ett totalomfattande säkerhetsprogram med utgångspunkt från flera riskanalyser upprättas.
tidigt i planeringen värna om miljön och förebygga
risker.

Buller kommer från många olika håll i samhället, men
trafiken utgör den största bullerkällan.
Flygverksamheten som bedrivs vid Oskarshamns flygplats, ca 3,5 km söder om Fårbo samhälle och drygt
10 km norr om Oskarshamns centralort, alstrar buller
för ett avgränsat område.
Andra bullerkällor som kan vara störande är bl.a.
hamnverksamhet, båttrafik, nöjeslokaler, skjutbanor,
byggarbetsplatser, stenkrossar/täkter och liknande.
Gränsen för långvarigt buller som anses störande är
55 dB(A) utomhus och
30 dB(A) inomhus. Enligt
Naturvårdsverkets statistik
från 1997, är 1/3 av invånarna i storstäder och 1/6
av invånarna i orter av Oskarshamns storlek utsatta
för buller över 55 dB(A) vid den egna bostaden.

Buller

Gällande planer m.m.
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Vatten och Samhällsteknik i Kalmar har under 1999
utrett miljökonsekvenserna av flygplatsens verksamhet och utarbetat en prognos för år 2010. Flygtrafiken
är relativt liten och om inga ytterligare hus inom bullerpåverkat område tillkommer beräknas ingen fastighet vara utsatt för värden över gällande rekommendationer och riktvärden 2010.

Miljökonsekvensbeskrivning

Gator som vid trafikbullerutredningen 1996 hade en
bullernivå överstigande 55 dB(A) är framförallt de

Trafikbullerutredning

Översiktsplan 2000
primära transportvägarna, genomfartsleder genom
centralorten samt gatorna runt torgen i Oskarshamns
centrum.

miljöpåverkade. De vanligast förekommande föroreningarna är oljeprodukter, tungmetaller och PCB.
Markytorna i Oskarshamns kommun, med en stor andel ytligt urberg, är relativt känsliga för surt nedfall.

Rekommenderade åtgärder

Luft

Oskarshamns kommun ska verka för att

•

•
•

skyddsåtgärder som motverkar buller i första hand
inriktas på nybyggnadskrav, som bullerdämpande
fasad och fönster, vid de mest trafikerade bostadsgatorna samt de primära transportvägarna genom
tätorterna.
genomfartstrafiken genom centrum minskas, framförallt med tanke på buller, avgasutsläpp och trafiksäkerhet.
ett bullerprogram upprättas där bl.a. skjutbanor,
eventuella bullerfria zoner samt stadens nattbuller
utreds.

Den dominerande vindriktningen i Oskarshamns kommun är sydväst under vår, sommar och höst. Det kan
vara orsaken till att ostkusten har flera soltimmar på
sommaren än västkusten. Mindre regn medför att färre föroreningar i luften belastar marken och vattnet.
Trots det är nedfallet över Oskarshamns kommun ca
tio gånger större än över den svenska fjällvärlden,
både vad gäller svavel och kväve.
De vanligaste luftföroreningarna är

•
•
•
•
•

Föroreningar
MB 10 kap.

Miljöbalken reglerar hanteringen av förorenade områden.

marknära ozon
kvävedioxid
svaveldioxid
sotpartiklar
flyktiga organiska föreningar - VOC.

Aktiva verksamheter i kommunen (1994) som släpper
ut tungmetaller är OPM System AB, Saft AB, Scania
samt Tebe Mönsterkort AB.

I Oskarshamns kommun står industriernas utsläpp för
det största tillskottet av svavelföreningar till luften
och trafiken för det största tillskottet av kväveoxider.

Mark

Verksamheter i Oskarshamn med luftförorenande utsläpp är framförallt Scania och Saft AB. Övriga stora
utsläppskällor är biltrafiken samt den allt mer ökande
användningen av vedeldning i bostäder.

Markföroreningar förekommer på flera håll i Oskarshamns kommun. Platser där det skett en hantering av
skadliga ämnen från efterkrigstiden fram till 80-talet,
t.ex. gamla industrifastigheter, sedimentbankar, bensinstationer och nedlagda avfallsanläggningar, är ofta

Luftkvaliteten i kommunen har förbättrats avsevärt
sedan 120 större oljeeldade värmecentraler har ersatts
med fjärrvärme, som produceras i effektiva och miljövänliga anläggningar med små utsläpp av stoft, sva-
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VOC är ett samlingsnamn för flyktiga organiska ämnen (i huvudsak
kolväten) med negativa
miljö- och hälsoeffekter.
Vid förbränning av bensin
och dieselolja följer kolväten med avgaserna ut.
Kolväten sprids till luft,
men deponeras dessutom
på åkermark och tillförs
människor via födan.
Hälsorisker: Irritation i
ögon och hals. Cancerframkallande.
Källa: www.environ.se
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vel, kväveoxider m.m. En fortsatt utbyggnad av fjärrvärme medför att flera pannor för fossila bränslen eller med otidsenlig reningsteknik kan ersättas med miljövänlig fjärrvärme.

Totebo

E22
Blankaholm

Vatten

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Sjöar och vattendrag försuras vid eldningen av svavelhaltiga fossila bränslen. Nedfallet av svavel har
minskat sedan 70-talet och nedfallet av kväve under
90-talet. Försurade mark- och vattenområden påverkar både djur och växtliv negativt. Vissa vattenlevande djurarter, som mört, öring och flodkräfta har mycket
svårt att återhämta sig om beståndet blivit utslaget.

Mörtfors

Misterhult

Hultsfreds
kommun

Kristdala
Fårbo
Figeholm
E22

På hamnbassängens botten i Oskarshamn finns uppskattningsvis ca 700 ton tungmetaller, framförallt
zink, koppar, bly, kadmium och kvicksilver, lagrade
från många års industriverksamhet vid hamnen. Kontinuerligt sprids tungmetaller från bottensedimenten
ut i Kalmarsund.

Bockara
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34

Oskarshamn

Berga

I Emsfors finns föroreningar efter tillverkning av pappersmassa. Rester i form av fiberbankar med hög halt
av kvicksilver från bruket finns idag samlade i Nötöfjärden, söder om Påskallavik.

Källa: Miljöskyddsprogram för Oskarshamns
kommun
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Högsby
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Emsfors
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Malghultegöl, söder om Kristdala, utgör ett hot för
sjön Hummeln. Stora mängder tungmetaller från en
numera nedlagd ytbehandlingsindustri samt att Malghultegöl är recepient för Kristdala reningsverk har
gjort att gölen är kraftigt övergödd med snabb sedimenttillväxt. Restaureringsåtgärder finns framtagna,
men har inte genomförts.
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Höga halter av kadmium har noterats i Fågelöfjärden
norr om Figeholms bruk. Den utgör recipint för bru-
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Borgholms
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Försurningskänsliga sjöar
Klass 1 (minst känslig)
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Översiktsplan 2000
Källa: Metallflöden i
Kalmar läns miljö
(1995:26), Länsstyrelsen i
Kalmar län, 1995

kets processvatten. Figeholms reningsverk har sin recipient i Stekflagen, en vik av Östersjön. I Virbofjärden utanför Viråns mynning har mycket höga halter
av kadmium konstaterats.
Skärgården upplever en rad miljöproblem som bl.a.
övergödning, minskande förekomster av blåstång och
fiskar som gädda och abborre samt föroreningar. Det
är särskilt skärgårdens vikar som upplever stora miljöproblem eftersom vattenomsättningen är liten där.
Växt- och djurlivet drabbas hårt av dessa negativa
miljöförändringar i havet.

Vattenskyddsområden
Inom kommunen finns sju vattenskyddsområden.
Både sjöar och grusåsar är viktiga för vår vattenförsörjning. Genom kommunen sträcker sig två stora
åsar; Kristdalaåsen och Tuna/Fårboåsen. Område med
speciellt god tillgång på grundvatten finns i Kristdalaåsen vid Björnhult. Större vägar finns på åsarna och
vägar genomkorsar de flesta vattenskyddsområdena.
Det finns en stor risk att vatten skadas om en olycka
inträffar med transport av farligt gods på dessa vägar.

Deponiinventering

Flerårsplan

1986 togs en försurningskarta fram över Oskarshamns
kommun av SGAB Analytica som visar markens olika
motståndskraft mot försurning. Kartan tjänar som underlag för fortsatt arbete med undersökning av försurningsläget, bl.a. provtagning av grundvatten.

Försurningskarta

Lönnbom VA-teknik AB har 2002 gjort nya undersökningar som visade att försurningsläget förbättrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Oskarshamns kommun har fattat ett beslut om att begränsa miljöproblemen i Östersjön genom att prioritera frågor som berör
havet.

Avfallsplan

Länsstyrelsen i Kalmar län har en flerårsplan för efterbehandling av ett antal förorenade områden i länet.

Gällande planer m.m.

Kalkningsplan finns upprättad för Oskarshamn, både
kommunalt (1987) och nationellt.

Kalkningsplan

Miljökvalitetsnormer finns sedan 1998 för svaveldioxid, kvävedioxid och bly i luft (SFS 1998:897). Naturvårdsverket arbetar kontinuerligt för fler normer inom
de flesta miljöområdena.

MB kap. 5

Regeringens förslag till miljökvalitetsmål är bl.a. att
alla förorenade områden ska vara undersökta och vid
behov åtgärdade i ett generationsperspektiv, d.v.s. 25
år, från 1995.

Miljökvalitetsmål

Program för åtgärdande av förorenade områden finns
framtaget av Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Miljöskyddsprogram

Avfallsplanen för Oskarshamns kommun, 2002.
Några gräns- eller riktvärden för VOC i tätorter finns
ännu inte fastställda i Sverige (2001).

Tekniska kontoret inventerade nedlagda deponier i
kommunen 2000.
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En miljökvalitetsnorm
är en anvisning om lägsta
acceptabla miljökvalitet
hos exempelvis luft, mark
eller vatten inom ett område. En miljökvalitetsnorm
är juridiskt bindande, vilket
t.ex. miljökvalitetsmål
eller riktvärden inte är.
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Rekommenderade åtgärder

Tabellen visar eventuella konsekvenser av extremt
väder som kan inträffa i Oskarshamns kommun.

Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•
•
•
•
•

miljögifterna i Oskarshamns hamn, Malghultegöl i
Kristdala och Nötöfjärden i Påskallavik tas om
hand på ett säkert sätt.
större verksamheters renade processvatten efterbehandlas ytterligare, i form av våtmark eller liknande, på vägen mot recipienten.
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) möjliggörs i alla nyplanerade områden.
våtmarker skyddas så långt som möjligt och nya
tillskapas i områden där t.ex. ytterligare kväverening är lämplig.
skydda viktiga sjöar, grundvatten och rullstensåsar
för befintlig och framtida vattenförsörjning.
skärgårdens grundvattenfrågor och andra vattenfrågor behandlas mer ingående i den fördjupade
översiktsplanen för kommunens kust och skärgård.
minska bilberoendet genom en god samhällsplanering som gör det mer attraktivt att åka kollektivt,
gå eller cykla.

Vädertyp

Eventuella konsekvenser

mycket kraftig nederbörd

höga flöden i åar som Virån och
Emån, stora snödjup, störningar i
elförsörjningen

storm och orkanvindar

skador på byggnader och
vegetation, höga vattenstånd i
Östersjön, framförallt vid nord
till ostlig vind, som kan ge
skador på byggnader vid kusten och
störningar i elförsörjningen

extrem kyla

samhälls- och infrastrukturproblem, vintertid isproblem i
Östersjön, störningar i
elförsörjningen

extrem torka och värme

skogsbränder och låga grundvattennivåer vilket framförallt
påverkar kustlandet

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•

Väder

•

Extrema väderförhållanden förekommer ibland, t.ex.
kraftig nederbörd, storm eller extrem kyla. När de inträffar orsakar de ofta störningar på infrastrukturen
och påverkar elförsörjningen. Risken för extremt väder finns alltid och kan bli vanligare i framtiden om
det visar sig att bl.a. jordens medeltemperatur förändras.
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nya bostäder vid Östersjön byggs på en marknivå
minst två meter över havsytans normala vattennivå.
översvämningsrisken beaktas vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse vid sjöar och åar.

Översiktsplan 2000
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Hjorted
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Västerviks
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kommun

Vena

•
•

Mörtfors

Radongasen kan ge strålningsskador på framförallt
lungor och luftvägar.

Misterhult

Hultsfreds
kommun

mark - berggrund med radioaktiva graniter och
alunskiffer, samt jordarter med uranrika bergarter.
vatten - hus med egen brunn i marker som beskrivs
ovan.
byggnadsmaterial - blågrå lättbetong med alunskiffer inblandat.

Teknik för att effektivt förebygga radon i bostäder
finns numera.
Kristdala

Gällande planer m.m.

Fårbo
Figeholm

Markradonutredningen (1989-09-16) beskriver åtgärder och rekommendationer vid planläggning och byggande i kommunen.
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Rekommenderade åtgärder
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Oskarshamns kommun ska verka för att
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Borgholms
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Påskallavik
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Mönsterås
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Markradonhalter
Låg
Normal
Eventuellt förhöjd
Förhöjd

det vid nybyggnation byggs radonsäkert. Radonundersökning ska göras eftersom lokala avvikelser
kan finnas.

Trafiksäkerhet
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Nollvisionen har sedan mitten på 90-talet genomsyrat
trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. I Oskarshamn märks
detta bl.a. på att flera väggupp uppförts samt ett
minskat antal övergångsställen.

12 kilometer

Radon

Vid Döderhultsvägen i centralorten har flera handelsverksamheter etablerats under 90-talet, vilket påtag-

Radon är en radioaktiv gas som härstammar från uranrika bergarter. Radongas i bostäder kommer framförallt från:
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Markradonutredning

Kapitel 12 - Miljö- och riskfaktorer
ligt påverkat trafikflödet. Verksamheterna har egna
utfarter, vilket ökar riskerna för kollisioner.

Miljöbalken föreskriver att vissa miljöfarliga anläggningar kräver tillstånd. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska A-anläggningar
prövas av miljödomstol, B-anläggningar prövas av
länsstyrelsen och C-anläggningar anmäls hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

E 22 genom kommunen har vid ett flertal tillfällen under 90-talet visat sig vara en trafikfara, framförallt vid
svåra väderförhållanden.

Rekommenderade åtgärder

Vissa sektorsmyndigheter som Vägverket och Boverket anger generella säkerhets- och störningszoner för
bebyggelse och anläggningar.

Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•
•
•

E 22 och Rv 23 genom kommunen, samt vägstråket mot Jönköping i Hultsfred och Vetlandas
kommuner (Rv 34 och Lv 127) förbättras beträffande standard och trafiksäkerhet.
trafiksäkerheten höjs i tätorterna bl.a. med hjälp av
hastighetssänkande åtgärder. Det bör göras med så
få nivåskillnader som möjligt och med separerade
gång- och cykelvägar.
begränsa antalet utfarter till primärgator.
inga nya fyrvägskorsningar byggs.
reglera hastigheter;
• 30 km/h där oskyddade trafikanter passerar ga
tor och vägar. I bostadsområden utan genom
fartstrafik.
• 50 km/h på huvudvägar, som saknar övergångs
ställen och cykelöverfarter.
• 70 km/h på huvudleder som saknar över
gångsställen och cykelöverfarter.

I planering och lovprövning måste beaktas att bebyggelse ur bullersynpunkt m.m. kan kräva ett visst
skyddsavstånd.
Två exempel på störande verksamheter är

•

•

Störande verksamheter
Det finns ett antal verksamheter i kommunen som för
med sig risker. Plötsliga och oönskade händelser kan
få stora negativa konsekvenser för människors hälsa
och säkerhet samt för miljön och egendomar.
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Häststallar finns på åtskilliga platser i kommunen. I
centralorten finns det häststallar i Fröjdekulla,
Manketorp, Fagereke, Kilen, Fallebo gård, Saltvik
och Klämna. För att förebygga uppkomst av allergiska reaktioner av hästallergen rekommenderas ett
skyddsavstånd från bostäder till tillståndspliktig djurhållning på 500 meter i enlighet med ”Allergiutredningen” (SOU 89:76) och Boverkets allmänna
råd ”Bättre plats för arbete”.
OKG, Oskarshamns kärnkraftverk på Simpevarpshalvön använder kärnbränsle för energiutvinning.
Vid CLAB mellanlagras använt kärnbränsle från de
svenska kärnkraftverken. Inom en radie av 2 km
från kärnkraftverket får nybyggnad inte äga rum
utan länsstyrelsens tillstånd (PBL 12:4). Inom en
radie av 10 km ska bebyggelse förses med goda
evakueringsvägar ur området. Bebyggelse som bedöms som svårevakuerad bör undvikas. Tätorterna
Figeholm och Misterhult ligger inom 10-km zonen.

MB 9 kap.
A-anläggning
A-anläggning: t.ex.
Flygplatsen, Nife AB,
Fige-holms bruk, OKGCLAB
B-anläggning
B-anläggning: t.ex. Oskarshamns sjukhus, större
jordbruk, sågverk
C-anläggning
C-anläggning: t.ex.
skrotupplag, snick eri,
skjutbanor
Riktvärden för skyddsavstånd för olika typer av
verksamheter finns i bl.a.
Boverkets skrift Bättre
plats för arbete.

Allergen = allergiframkallande ämne
Djur, framförallt pälsdjur,
kan framkalla allergiska
reaktioner hos känsliga
personer. Hästallergener
anses särskilt starka och
misstänks ge symptom på
flera hundra meters håll.

Översiktsplan 2000
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hamnen i Oskarshamn. Den primära transportvägen
genom tätorten från E 22 och Rv 23 till bl.a. hamnen
och Västra industriområdet är Åsavägen, Skeppsbron,
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Rekommenderade åtgärder
• Kommunen ska verka för att farliga eller störande nya anläggningar lokali-

%
[

N

V

Ö

S

seras med största möjliga hänsyn till omgivningen samt med tillräckliga
skyddsavstånd till befintlig bostadsbebyggelse.
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KRISTINEBERG

Uppställningsplats för lastbilar med farligt gods

Transport av farligt gods
Primär transportväg
Sekundär transportväg
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Källa: Väginformationskartan för Kalmar län,
Vägverket, 2001
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Rekommenderade åtgärder

Sjötransporter med farligt gods är positivt med tanke
på säkerheten. Störst risk med dessa transporter finns
vid angöring, lastning och lossning samt passage genom trånga farleder. Viktiga säkerhetsfrågor är därför behov av brandbåt/räddningsbåt och bogserbåtar.

Oskarshamns kommun ska verka för att

•

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
•
•

farligt gods transporteras säkert med hjälp av god
samhällsplanering, korta avstånd och säkra transportvägar.
transporter av farligt gods i större utsträckning
sker på järnväg och med sjöfart.
nya verksamheter som tar emot leveranser med
farligt gods ska lokaliseras till någon av de primära
transportvägarna.

•

Elektromagnetiska fält
Runt kraftledningar skapas elektriska och magnetiska
fält, s.k. elektromagnetiska fält eller EM-fält. Magnetiska fält finns runt alla elektriska apparater och ledningar.

byggnader och anläggningar där människor eller
djur kommer att vistas lokaliseras med hänsyn till
risker med kraftledningar. Skyddsavstånd för kraftledningar:
• 400 kV ledning 200 m
• 220 kV ledning 100 m
• 130 kV ledning 75 m
• 70 kV ledning 50 m
• 40 kV ledning 30 m
ett program och en framtida strategi utarbetas för
elektromagnetiska fält från stationära mobiltelefonimaster och andra kortvågiga sändare/mottagare i tätorter och på landsbygden. Detta med tanke
på både eventuella hälsorisker och den direkt fysiska miljöpåverkan som master utgör i landskapsbilden. Programmet ska utgöra beslutsunderlag för
bygglovbeslut för stationära master som avger
elektromagnetiska fält. Innan programmet är framtaget bör operatörer som ansöker om bygglov
samordna sina master.

Beredskapshänsyn i
samhällsplaneringen

Byggnadsfria säkerhetsavstånd intill kraftledningar är
fastställda med hänsyn till angränsande bebyggelse
och miljö. Säkerhetsavstånd till omgivande miljö som
inte berörs av skyddsavstånden mot EM-fält följer
starkströmsförordningen.

Beredskapshänsynen har störst betydelse för kriser
och olyckor i fredstid. God beredskap skapas genom
att man i ett tidigt skede lägger in beredskaps- och
skyddsaspekter i planeringsarbetet för att undvika att
sårbarhet byggs in i samhället.

Kraftledningar bullrar något, framförallt de med
mycket hög spänning. Med rekommenderade skyddsavstånd bör inte detta vara något större problem vid
nybyggnation av hus för människor eller djur.
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•
•
•

E22

nå en låg sårbarhet
ha en god omställningsförmåga och uthållighet
kunna behärska katastrofsituationer och krigstillstånd

Blankaholm

Räddningstjänst finns i Oskarshamn, Kristdala och i
Simpevarp i anslutning till kärnkraftverket. Brandvärn
finns i Bockara och Figeholm.

Andel av befolkningen
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Möjligheterna för räddningstjänsten att fungera effektivt beror i stor grad på hur snabbt de kan nå olycksplatsen. Nedan visas räddningstjänstens täckningsgrad
av kommunens befolkning, som befolkningens geografiska spridning såg ut 1997.
Insatstid i minuter

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Räddningstjänst
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beredskapshänsyn beaktas i samtliga planeringsfrågor som berör redovisade miljö- och riskfaktorer framförallt befintliga kommunala anläggningar, vatten- och avloppsanläggningar, transportsystem, elenergisystem och informationsteknologi.
beredskapshänsyn uppmärksammas vid nyetablering beträffande byggtekniska konstruktioner,
byggtekniska skyddsåtgärder, markförlagda system
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ny bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till hur lång insatstiden
är för den aktuella platsen.
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Kapitel 13

Social säkerhet

•

Ett samhälle som inbjuder till skadegörelse, brott och
våldsamheter är också en risk för invånares hälsa och
säkerhet. Följderna av ökad oro kan bli att medborgare tänjer på lagar och regler, samt att risken för segregation i samhället ökar.
Trygga och säkra utemiljöer formas av flera faktorer.
Grundläggande är att samhället fungerar i stort vad
gäller t.ex. infrastruktur, service, verksamheter och
bostäder, men lika viktigt är att vi känner oss delaktiga i utformningen av den lokala miljön. Utformningen
av den fysiska utemiljön, t.ex. gröna områden och offentliga platser, är en annan viktig del i skapandet
av ett tryggt och säkert samhälle.
Se Kapitel 6 Bebyggelseutveckling, Tillgänglighet

Oskarshamns kommun påbörjade 2000 ett arbete med
en handikapplan enligt FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade. Planen redovisar mål och åtgärder för att få till stånd en förbättrad situation för funktionshindrade. Syftet med
planen är att den ska utgöra underlag och vägledning
för beslut i kommunens nämnder. Planen antogs av
kommunfullmäktige 2001.

Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att

•
Se Kapitel 11, Infrastruktur - Kommunikationer

•

brottsförebyggande aspekter beaktas i planarbetet
och bygglovgranskningen.
skapa en trygg och säker miljö genom en god planering i samverkan. Det är viktigt att engagera och
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uppmana till delaktighet genom en ökad
informationsspridning och öppenhet.
sociala aspekter vägs in i samhällsplaneringen och i
beslut som inte direkt är förknippade med dessa.
En helhetssyn och långsiktigt hållbara lösningar är
avgörade för ett hållbart samhälle.
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Kapitel 14 - Centralorten

Kapitel 14

Centralorten

järnvägsstationen. Möjligheter finns att skapa ett resecentrum i samverkan med tåg-, buss- och färjetrafik i
järnvägsstationen.
I centralorten finns: barn- och äldreomsorg, sjukvård,
tandvård, undervisning i förskola, grundskola, gymnasium, komvux, folkhögskola samt högkola på distans,
is-, sport- och simhall, skid- och ridanläggningar, bollplaner, bad- och lekplatser, stor tillgång på naturområden m.m. Ett medborgarkontor finns i Kulturhuset
för service och information till allmänheten.
Två större tillverkningsföretag finns i centralorten,
Scania och Saft AB, samt ett stort antal småföretagare. Kommunens roll i näringslivet är huvudsakligen att
skapa goda yttre förutsättningar för företagande,
d.v.s. svara för en infrastruktur-, mark- och vattenanvändning som på ett positivt sätt gynnar tillväxt. Ett
nära samarbete har utvecklats mellan kommunen och
den näringslivsägda organisationen FöretagsCentrum
i Oskarshamn.

Planeringsförutsättningar
I centralorten ingår, från
norr: Saltvik,
väster: Döderhult,
söder: Kristineberg/ Klämna
öster: Mysingsö.

Befolkningen ä centralorten var vid sekelskiftet ca
18 000 invånare.
E 22 och Rv 23 är två viktiga vägar till Oskarshamns
centralort och hamn. tre trafikplatser mot centrum
finns utmed E 22. Den norra med infart via Björngatan, den mellersta med infart via Rv 23, Döderhultsvägen eller Norra och Södra Fabriksgatan samt den
södra med infart via Åsavägen.

Gällande planer m.m.

Det gamla vackra stationshuset nere vid södra hamnen utgör ändstationen för resande med tåg till Oskarshamn. Järnvägsspår finns till norra hamnens verksamhetsområden och till Västra industriområdet.
Godstransporterna med färja till Gotland fortsätter att
öka. En ny tillfart till södra hamnområdet ger förutsättningar för en utbyggnad av färjetrafiken samt för
befintliga och nya verksamheter i området. Tillfarten
kommer på sikt att medföra en minskning av den
tunga trafiken, framförallt transporter med farligt
gods, utmed Skeppsbron och för vägkorsningen vid
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Avfallsplan 2000

Avfallsplan

Större delen av centralorten omfattas av detaljplaner.

Detaljplan

Kulturhistorisk byggnadsinventering 1978 (delar av
centrala Oskarshamn).

Kulturhistorisk
byggnadsinventering

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, 2001.

Miljöskyddsprogram

Översiktsplan 2000
Naturvårdsprogram

Nyckelbiotopinventering

Nyckelbiotopinventering 1999

Områdesplan

Områdesplaner för delar av centrum antagna av kommunfullmäktige 1981, 1984, (kvarteren Pilen, Trekanten, Kajan, Rosen, Iris, Loke, Pärlan, Ekorren, Nestor, Pandora, Bocken och Storken).

Program

Samlad bebyggelse

För de områden som inte ingår i något utvecklingsområde förutsätts pågående mark- och vattenanvändning gälla.

Planläggningsbehov
Plan- och bygglagen anger de situationer där detaljplan erfordras.

Delar av centralorten ingår i samlad bebyggelse i nära
anslutning till planlagda områden.
Skogsbruksplan 1998

Strandskydd

Strandskydd gäller 300 m från kustlinjen och på öar
och skär. Strandskydd gäller inte för strandområden
som före 1975-06-30 ingick i fastställd stadsplan (ej
avstyckningsplan) eller inom de detaljplanelagda områden där strandskyddet upphävts.

Trafikplan

I översiktsplanen redovisas ett antal framtida utvecklingsområden, vilka kan inrymma bostäder, service
eller verksamheter. I rubriken till utvecklingsområdena anges den lämpligaste användningen. Ett bostadsområde kan även vara möjligt att kompletteras med
exempelvis en anläggning för service eller med mindre
ej störande verksamheter om behov finns. Ett antal
fritidsområden med olika förutsättningar finns redovisade mellan centralortens bostads- och verksamhetsområden. De ger förutsättningar till en god boendemiljö.

Program för utvecklingsområde U9 (Södra hamnområdet) 1993.

Skogsbruksplan

MB 7 kap. 13-18 §

Planerad mark- och vattenanvändning

I länsstyrelsens naturvårdsprogram från 1997, Natur i
östra Småland, beskrivs värdefulla naturmiljöer indelade i tre olika klasser. I anslutning till Centralorten
har Glabodalen, Fagereke, Hycklinge, Djupeträsk
samt delar av Applerumsån klassat (II) som områden
med mycket höga naturvärden. Mader vid sjön Eckern och Store mosse har klassats (I) som områden
med höga naturvärden.

I centrumområdet bör, under förutsättning att gällande detaljplan ej ger tillräckligt stöd, ny detaljplan upprättas i följande fall:

•
•
•
•

Trafiken i Oskarshamn 1985 kompletterad 1988.

Ny bebyggelse eller ny anläggning* på rivningstomt.
Ny bebyggelse som till form och/eller innehåll avviker från befintliga byggnader som ska ersättas.
Ny bebyggelse eller nya anläggningar* med betydande påverkan på omgivning.
Väsentliga regleringar av trafiken.

* = t.ex. parkeringsanläggning
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PBL 5 kap. 1 §

Kapitel 14 - Centralorten
Utformning av bebyggelsestruktur, tillgänglighet och
trafik, service, handel och arbetsplatsers lokalisering
ska ske så att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
kan uppnås.
Kulturmiljöprogram, Grönstrukturplan och en Stadsmiljöplan bör upprättas för hela centralorten som stöd
vid upprättande av detaljplaner och bygglovprövning
m.m.
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Uvö

besökare. Området är ett populärt mål för bl.a. fritidsfiskare. Nordost om Koppreholmsvägen finns en värdefull nyckelbiotop. Viken söder om Koppreholmsvägen
håller på att växa igen med vass och lövsly.
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Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Större delen av området är av riksintresse för naturvård, N2, och friluftsliv F2.
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Strandskydd gäller 300 m från strandkanten.
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Planläggningsbehov
Områdets natur- och rekreationsvärden, bevarande
och skötsel behandlas i Grönstrukturplanen.

Planeringsförutsättningar
Området, ca 65 ha, är beläget öster om Saltviksvägen. Det omfattar Uvö och
fastlandsdelen mellan Skallarebäcken i norr och Rotviksvägen i söder. Uvö är
idag ett fritidsområde med iordningställda strövstigar och rastplatser. I anslutning till Uvö, nära bron, finns en parkeringsplats och informationstavla för
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Rotvik, väster om Saltviksvägen

alternativ att nå E 22 från området. Mot norr genom
Saltviks samhälle och söderut via Saltviksvägen, Kolbergavägen och Björngatan.

Bostadsområde

Uvö
fritidsområde

Kommunens vatten- och avloppsledningar finns utmed Saltviksvägen.

ROTVIK

Området gränsar i väster mot en 30-40 m bred kraftledningsgata med en 130 kV kraftledning.

Gällande planer m.m.
Rotvik, öster
om Saltviksvägen
ge
n
vä
iks

ge

Sa

lt v

n

m
sv

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

För delar av området gäller strandskydd, 300 m från
strandlinjen.
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Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.
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Området saknar detaljplan.

Områdesbestämmelser
Detaljplanelagt område
Samlad bebyggelse
Fritidsområde
Utvecklingsområde
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Området bör i första hand planeras för bostäder och
service. Lokalt omhändertagande av dagvatten från
gator och bostäder förutsätts ske inom området.

120 160 200 meter

Ytterligare bostäder och service i området kommer
att öka trafikbelastningen på vägen genom Saltvik
mot E 22 och på Saltviksvägen/Kolbergavägen. En ny
anslutningsväg söder om Saltvik till E 22 bör utredas.

Planeringsförutsättningar

Skogsbruket bör i avvaktan på mer detaljerad planering bedrivas naturvårdsinriktat och större slutavverkningar bör undvikas.

Området är ett 22 ha stort naturområde med nära anslutning till Saltviksvägen. Gång- och cykelväg finns utmed Saltviksvägen. Avståndet är ca 1 km till
låg- och mellanstadieskolan i Saltvik och ca 4 km till centrum. Det finns två

97

MB 7 kap. 13-18 §

Översiktsplan 2000

Planläggningsbehov
Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör omfatta

•
•
•
•
•
•

kommunal och allmän service
risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogsbruk
m.m.
vatten och avlopp
en eventuell framtida ny vägsträckning söder om
Saltvik mot E 22
konsekvensbeskrivning
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Rotvik, öster om Saltviksvägen

med Saltviksvägen. De obebyggda delarna är kuperade och bevuxna med blandskog. Rotviksvägen är en
mindre grusväg mellan Saltviksvägen och Uvö.

Bostadsområde

Delar av området är anslutet till kommunens vattenoch avloppsnät. Bebyggelsen utmed Rotviksvägen
försörjs med sommarvatten och har enskilda avloppsanläggningar.

Uvö fritidsområde

ROTVIK

Inom det kustnära området finns enbostadshus och
fritidshus. Söder om Rotviks gård finns ett naturområde med en värdefull nyckelbiotop och ett mindre
bryggområde.
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Avståndet är 1–1,5 km till låg- och mellanstadieskolan
i Saltvik och ca 4 km till centrum.
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Gällande planer m.m.
Tvillingsholmen

För den södra delen av området finns gamla detaljplaner (f.d. avstyckningsplaner) i övrigt saknas detaljplan.

Detaljplan

Nyckelbiotopinventering, 1999

Nyckelbiotopinventering

Delar av området ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Delar av området omfattas av kommunens skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

Strandskydd, 300 m från strandlinjen, gäller för delar
av området.

Strandskydd
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Planeringsförutsättningar
Området, 40,4 ha, omfattar de bebyggda men icke planlagda delarna mellan
Mockebo och Rotvik, öster om Saltviksvägen. Området har ett attraktivt läge
nära havet och god kontakt med naturområden. Gång- och cykelväg finns ut-
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Översiktsplan 2000

Planerad mark- och vattenanvändning
Bostadsområdet söder och norr om Rotviksvägen kan
kompletteras med ytterligare några enbostadshus och
ett mindre bryggområde för båtar.
Naturområdet mellan Rotviks gård och Kullavägen
bör ej bebyggas på grund av höga naturvärden.

Planläggningsbehov
Kustområdet mellan Mockebo och Rotvik bör snarast
bli föremål för detaljplaneläggning och förbättrade
vatten- och avloppsanläggningar.
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Havslätt

Gällande planer m.m.

Fritidsområde
Rotvik, väster
om Saltviksvägen

E22
Rotvik, öster
om Saltviksvägen

En mindre del i söder omfattas av inaktuella detaljplaner (f.d. avstyckningsplaner).

Detaljplan

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

Strandskydd gäller 300 m från strandkanten.

Strandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

Me

Havslätts fritidsområde

ta r
e

Planerad mark- och vattenanvändning

ga
t an

MOCKEBO

Området ska behållas som bad-, motions-, campingoch närströvområde. Skogsbruket ska bedrivas så att
det främjar fritidsintresset. Slutavverkningar med omfattande maskinell markberedning bör undvikas.
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En skötsel- och användningsplan bör upprättas för att
ta tillvara på hela områdets natur- och rekreationsvärden. För nya byggnader eller anläggningar för friluftslivet upprättas detaljplan.

Förskola

Detaljplanelagt område
Områdesbestämmelser
Samlad bebyggelse
Fritidsområde
Utvecklingsområde
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Planeringsförutsättningar
Området, som är ca 115 ha, omfattar Havslätts bad- och campingplats, motionsspår norr om Fallebo gård. Det har stor betydelse för motionssporter och
som närströvområde året runt.
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Kilen

som till stor del används för ridsport. Tillsammans
med befintliga hästställen i Kilen kan de utgöra ett hot
mot de nyckelbiotoper som finns i Fagereke.

Bostadsområde
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Vägförbindelsen mot centrum har låg standard. Befintlig bebyggelse har kommunalt vatten och enskilda
avloppslösningar.
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Gällande planer m.m.
Havslätts
fritidsområde

Kilen

Fallebo gård

Detaljplan

Klass II-område (mycket högt naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra Småland,
1997.

Naturvårdsprogram

Inom 50 m från E 22 råder nybyggnadsförbud enligt
47 § väglagen.

Nybyggnadsförbud

Skogsbruk bedrivs delvis inom området med stöd av
skogbruksplan.

Skogsbruksplan
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Delar av området omfattas av äldre detaljplaner (f.d.
avstyckningsplaner).
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Planeringsförutsättningar
Området, som omfattar ca 38 ha, är beläget ca 3 km från centrum. Det är
småkuperat och bevuxet med barrskog. I norr gränsar området mot Hällarna.
Inom området finns ett 20-tal enbostadshus. I anslutning till flera bostäder
finns anläggningar för hästar. Kilen gränsar i söder till Fagereke fritidsområde

Befintlig bostadsbebyggelse kan kompletteras med
ytterligare bostäder. Ett absolut krav för utbyggnad i
Kilen är förbättrade avloppslösningar. En ny anslutningsväg bör anläggas till centralortens norra trafikplats, för att förbättra områdets förbindelse mot centrum. Den norra utfarten till E 22, vid Hällarna, kan
då stängas och Kilen slipper då genomfartstrafik.
Ytterligare hästställen i Kilen bör prövas av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Hästanläggningar nära bostäder kan vara störande för allergiska personer.
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Se Kapitel 6 Bebyggelseutveckling och Kapitel 12
Miljö- och riskfaktorer

Kapitel 14 - Centralorten

Planläggningsbehov
Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör behandla

•
•
•
Se Kapitel 11 Infrastruktur
- Kommunikationer

•
•
•

trafikfrågor
risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogbruk
m.m.
vatten och avlopp
en eventuell framtida ny kustjärnväg
konsekvensbeskrivning
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Nordvästra Fallebo

Gällande planer m.m.

Bostadsområde

Fallebo gård
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Skogsbruksplan

Skogsbruket bör i avvaktan på mer detaljerad planering bedrivas naturvårdsinriktat och större slutavverkningar bör undvikas.

KOLBERGA

Blomstervägen

Detaljplanelagt område
Fritidsområde
Utvecklingsområde

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.
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Nyckelbiotopinventering

Lokalt omhändertagande av dagvatten från gator och
bostäder förutsätts ske inom området.

Tennisbana

FALLEBO
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Nyckelbiotopinventering, 1999.

Området är en utökning av bostadsområdet i Fallebo.
Vatten- och avloppsledningar finns i Runvägen. En
utbyggnad av området kommer att medföra en ökad
trafikbelastning på Runvägen.
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Detaljplan

Planerad mark- och vattenanvändning
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För området gäller en inaktuell detaljplan (f.d. avstyckningsplan).
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Planläggningsbehov
För ny bebyggelse upprättas detaljplan.

Planeringsförutsättningar
Området, som omfattar ca 5 ha, är beläget i den nordvästliga delen av Fallebo
bostadsområde, söder om Fallebo gård. Gång- och cykelvägar finns utbyggda
både till centrum, skolor och Havslätts fritidsområde. Närmaste dagligvarubutik
finns i Kolberga.
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Norra trafikplatsen

Gällande planer m.m.

Verksamhetsområde

N o rra r ik sv ä gen

Detaljplan finns för E 22 och trafikplatsen. Väster om
E 22 finns en inaktuell f.d. avstyckningsplan.

Detaljplan

Klass II-område (mycket högt naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra Småland,
1997.

Naturvårdsprogram

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybyggnadsförbud enligt 47 § väglagen.

Nybyggnadsförbud
VL 47 §

Nyckelbiotopinventering, 1999.

Nyckelbiotopinventering

På den västra sidan om E 22 bedrivs skogsbruk med
stöd av skogsbruksplan.
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Områdena förutsätter en utbyggnad av en ny vägförbindelse mellan norra trafikplatsen och Gamla Västerviksvägen. Den nuvarande utfarten, från Gamla
Västerviksvägen mot E 22, bör då stängas för trafik.
Trafikplatsen och vägen förbättrar tillfarten för Kilen
och Döderhultsområdet.
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Detaljplanelagt område
Samlad bebyggelse
0
Fritidsområde
Utvecklingsområde
Eventuell ny tillfartsväg till Kilen och Döderhult
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Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Området, ca 17 ha, är beläget på både östra och västra sidan om E 22 vid
centralortens norra trafikplats.
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Översiktsplan 2000
Programmet bör behandla:

Se Kapitel 6 Bebyggelseutveckling och Kapitel 12
Miljö- och riskfaktorer

•
•
•
•
•
•

trafikfrågor
risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogsbruk m.m.
omhändertagande av dagvatten inom området
en eventuell framtida ny kustjärnväg
konsekvensbeskrivning
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Fagereke

området finns värdefulla nyckelbiotoper. Vissa biotoper hotas av det ökade hästintresset i området.

Fritidsområde

N or ra R i ksv ägen

Gällande planer m.m.
Kilen

Detaljplan

Klass II-område (mycket högt naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra Småland,
1997

Naturvårdsprogram

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999

Nyckelbiotopinventering

Inom en stor del av området bedrivs skogsbrukstöd
av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan
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För området gäller en inaktuell detaljplan (f.d. avstyckningsplan).
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Planerad mark- och vattenanvändning
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Områdets nuvarande användning för ridsport, vintersport, koloniområden och motionsspår bör fortgå
med stor hänsyn till områdets naturvärden. För att
avgränsa områdets olika intressen och värden bör
samråd med berörda intressenter påbörjas snarast och
ett förslag till skötsel- och användningsplan upprättas.
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Planläggningsbehov
Ett kommunalt naturreservat är under genomförande
inom en del av området. För att ta vara på hela områdets värdefulla natur- och rekreationsvärden bör en
skötsel- och användningsplan upprättas.

Planeringsförutsättningar
Området som är ca 88 ha gränsar i norr mot ett mindre utvecklingsområde för
framtida verksamheter söder om Kilen. Den övriga delen omfattar koloniområde, skidbackar, ridhus, betesmarker och motionsspår. Inom större delen av
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Grimskallen - Oljeberget

Grimskallens småbåtshamn. Den gamla oljehamnen
används i begränsad omfattning för sjöfartens verksamhet.

Fritidsområde

Gällande planer m.m.

Kyrka o. församlingshem

För området gäller detaljplaner.
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Planerad mark- och vattenanvändning
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En fortsättning på promenadstråket från Havslätts
badplats kan genomföras mellan stranden och bostadsbebyggelsen vid Kammarviksvägen och Knutsbovägen. Stråket kan länkas samman med befintliga
stigar bakom oljedeponianläggningen till ett naturområde med fin utsikt över hamnen och staden. Området
utgör ett naturligt skyddsområde mellan hamnens
verksamhet och befintlig bostadsbebyggelse.

Byggnadsfritt skyddsområde
50 m runt oljecisternerna
samt staket vid gräns

Grimskallen - Oljeberget fritidsområde
Förskola
Fritidshem

Jung

ne rg
ata n

Oljehamnen
Centrum - Inre hamnen
tan
Norra strandga

Gångstråket kan anläggas med stöd av gällande detaljplan.
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Oceankajen

Norra Hamnområdet - hamnbassängen

Planläggningsbehov
Områdets naturvärden behandlas i grönstrukturplanen.

N

V

Ö

S

Fritidsområde
Utvecklingsområde
Hamnens utv.område
Möjligt utbyggnadsområde för oceankajen
Gångstråk

0

100

200

300

400 meter

Planeringsförutsättningar
Området är ca 29 ha och sträcker sig från Fyrvägen till Kolbergavägen. Inom
området finns Grimskallens lotsplats, den gamla oljehamnen, en liten småbåtshamn, ett mindre bryggområde, koloniområde och obebyggda strandpartier.
Ett sammanhängande promenadstråk finns från Havslätts badplats fram till

108

Detaljplan

Kapitel 14 - Centralorten

Döderhultsdalen

spåras med kontinuitet från stenåldern och framåt.
Döderhultsbäcken rinner genom dalen och vidare,
delvis kulverterad, ut i hamnbassängen. Dalgången är
i dag till stor del jordbruksmark omsluten av bebyggelse, grönytor och annat som hör en stad till. Delar
av området är delvis förbuskat och av stort värde för
fågellivet. I dalgångens östra del ligger Fredriksbergs
herrgård, en av kommunens främsta bebyggelsemiljöer. Centralt i området finns diverse idrottsanläggningar. I den sydöstra delen var tidigare kommunens avfallsdeponi.
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Detaljplanelagt område
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Utvecklingsområde
Ev. gångstråk genom Döderhultsdalen

Fredriksbergs herrgård
#

Planerad mark- och vattenanvändning
Den pågående markanvändningen i dalen är lämplig.
Vid eventuell nerläggning av jordbruksdriften i framtiden bör hela området reserveras för fritid och rekreation. Det är av yttersta vikt att den framtida markanvändningen bevarar den vackra landskapsbilden och
beaktar fågelintresset. Nya gång- och cykelstråk som
förbinder Svalliden och Rödsleområdet och även ett
stråk mot centrum bör planeras. Ny bebyggelse och
nya anläggningar för fritid och rekreation bör godtas
men kräver omsorgsfull anpassning till bl.a. natur- och
kulturmiljön i anslutning till Fredriksbergs herrgård.

Norra Kronoparksområdet
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Östra delen omfattas av en inaktuell detaljplan (f.d.
avstyckningsplan). Den centrala delen är planlös och
den västra delen utgör parkmark.
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Planeringsförutsättningar
Döderhultsdalen, ca 90 ha, sträcker sig i öst- västlig riktning från E 22 i öster
till Döderhults kyrka i väster.
Döderhultsdalen är en mindre sprickdal med relativt tydlig förkastningsbrant i
norr. Dalgången var under förhistorisk tid en havsvik som genom landhöjningen långsamt snördes av från havet. Lämningar av mänsklig aktivitet kan

109

Översiktsplan 2000
I anslutning till Fredriksbergs herrgård pågår ett projekt för att göra området närmast herrgården mera
tillgängligt och attraktivt.
Delar av Döderhultsdalen är lämpliga att använda för
lokalt omhändertagande av dagvatten (regnvatten)
genom anläggning av våtmarker i anslutning till Döderhultsbäcken.
I den sydöstra delen av Döderhultsdalen finns en nedlagd deponi som bör beaktas i den fysiska planeringen.

Planläggningsbehov
För att få bättre kunskap om dalgångens natur- och
kulturvärden bör en tvärvetenskaplig inventering göras, där bl.a. kulturgeografin ingår. För att begränsa
motorfordonstrafik inom området bör även trafikfrågorna utredas.
En skötsel- och användningsplan bör upprättas för att
ta till vara på områdets kultur-, natur- och rekreationsvärden.
Stor hänsyn ska tas till Fredriksbergs herrgård som
byggnadsminne. Ett lämpligt skyddsområde bör avgränsas vid planläggning.
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Centrum - Inre hamnen

Stora Torget är beläget ca 16 m högre än Brädholmen
och Skeppsbron.

Område för bostäder, verksamheter, service
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På Brädholmen bedrevs handel och marknader redan i
början på 1600-talet. På holmen gällde marknadsrätt
för borgenskapen i Kalmar och Vimmerby. Här fanns i
mitten på 1600-talet ett antal handelshus, en krog och
troligen ett marknadshäkte. Hamnområdet försågs
med järnväg när järnvägen Nässjö - Oskarshamn färdigställts 1874.
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hamnbassängen
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Efter Kvantums etablering vid Folkets park har ytterligare verksamheter etablerats utmed Döderhultsvägen och vid Folkets park vilket har resulterat i en
ökad trafik.
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Parkeringsbehovet är väl tillgodosett i centrum.
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Biltrafiken genomkorsar centrum på de gåendes villkor. Farthinder finns utförda som upphöjda övergångställen.
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Inre hamnens kajer används idag av fritidsbåtar, turbåtar, fiskebåtar m.m. Delar av kajområdet disponeras
för gång- och cykeltrafik. Till Badholmen, inre hamnens gröna ö, finns en broförbindelse. Brons utformning medger ingen vattengenomströmning. Vattendjupet i inre hamnområdet varierar från 0 till 8 m och
djupet vid kaj är 4,5 till 7,5 m. Begränsat vattendjup
och begränsade upplagsytor i området har gjort att
hamndelen har förlorat betydelse för handelssjöfarten.
Genom området går en järnvägsförbindelse till hamnens nordöstra delar. Järnvägen är av stor betydelse
för hamnbolagets godshantering.
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Planeringsförutsättningar
Centrum är centralortens kommersiella plats med ett varierat butiksutbud.
Området utgör också en stor arbetsplats. Stora och Lilla Torget har efter
många års planering färdigställts. Träd håller på att växa till sig och kommer
sommartid att ge ett grönare intryck. Dammar med rörligt vatten finns sommartid på båda torgen. Torgen används vid vissa tider för olika aktiviteter.
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Gällande planer m.m.
Detaljplan

För att minska biltrafikens negativa effekter kan dubbelsidiga cykelbanor och övergångsställen med refuger anläggas utmed Skeppsbron.

Centrum och Inre hamnen är i sin helhet detaljplanelagt. En stor del omfattas av en f.d. stadsplan fastställd 1914.

En ny upphöjd bro till Badholmen kan ge bättre vattencirkulation och möjlighet för mindre båtar att passera
under. En upphöjd bro är mera estetiskt tilltalande i
stadsbilden än en plan bro.

För del av Brädholmen har en detaljplan antagits som
bl.a. medger byggrätt för en större handels/kontorsbyggnad.
Kulturhistorisk
byggnadsinventering

Planläggningsbehov

Kulturmiljön i centrum är endast till viss del dokumenterad i byggnadsinventeringen från 1978. Den är i
behov av en revidering, komplettering och utvidgning
för att bli till hjälp i samband med prövning av bygglov och upprättande av detaljplaner.

Utformning av bebyggelsestruktur, trafik, service,
handel och arbetsplatsers lokalisering ska ske så att
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö kan uppnås.
Kulturmiljöprogram, Grönstrukturplan och en Stadsmiljöplan bör upprättas för hela centralorten som stöd
vid upprättande av detaljplaner och bygglovprövning m.m.

Planerad mark- och vattenanvändning
Handelsytorna i centrum beräknas inte öka i någon
större omfattning. Kommunens resecentrum för såväl
lokala som regionala bussar upptar ca 1,5 ha. Ett nytt
resecentrum vid järnvägsstationen kan innebära att
endast en busshållplats behövs. Resterande del av området, vid nuvarande resecentrum, kan då användas
för bostäder och verksamheter.
Brädholmen håller på att förändras från en stor asfaltyta till ett område med bl.a. många träd och ytor för
olika aktiviteter. Direktiven för arbetet är att området
ska

•
•
•
•
•

vara en del av centrum
bibehålla hamnkaraktären, men med inslag av park
och torg
kunna utnyttjas året runt
delvis svara mot en flexibel användning
ge ett attraktivt intryck både från havs- och landsidan.
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Norra Hamnen  hamnbassängen

Vattendjup vid kaj är 7–11 m
Hamnverksamheten förutsätter en god infrastruktur.
Järnväg finns utbyggd till Norra hamnområdet. Transportvägar är Norra Fabriksgatan, Björngatan och
Åsavägen. Hamnbolaget ser Norra Fabriksgatan som
huvudtransportväg eftersom en stor del gods går via
Rv 23.
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Hamnbassängens miljögifter är kända och i behov av
omfattande saneringsåtgärder.
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Knutsbovägen är sedan några år stängd för genomfartstrafik på grund av säkerhetsskäl.

Oljehamnen

Naturområdet väster om oljecisternerna utgör ett värdefullt fritidsområde med strövstigar och utsiktsplatser.
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Oskarshamns Energi driver ett värmeverk i anslutning
till hamnområdet. Efter utbyggnad av verket har flis
ersatt som huvudbränsle. Upplag för flis planeras inte
utan bränsle fylls på kontinuerligt efter behov.
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Planeringsförutsättningar
Området är ett ca 141 ha stort mark- och vattenområde.
Inom området finns stora kaj- och magasinsytor för yrkessjöfart, omfattande
oljelagringskapacitet och oljehamn. Stora delar av hamnområdet är utfyllt
med sprängsten från utbyggnaden av kärnkraftverket i Simpevarp.
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Gällande detaljplan för hamnens norra delar medger
en omfattande utbyggnad. Vattendom finns för detaljplanens genomförande. Detaljplanen för oljedeponianläggningen är till viss del inaktuell.

Detaljplan

Sjöfartsverket anser att Oskarshamns hamn med anslutande farled är av riksintresse. Järnvägens förlängda
förbindelse med hamnområdet är avgörande för riksintresset.

Riksintresse för
anläggningar

Riskanalys genomfördes 1998.

Riskanalys

MB 3 kap. 8 §
Se Kapitel 8, Riksintressen

Översiktsplan 2000

Planerad mark- och vattenanvändning
Området rymmer omfattande utbyggnadsmöjligheter
för såväl nya kajer med goda vattendjup som nya
upplags- och magasinsytor.
Hamnbassängens miljögifter förutsätts saneras så
snart utredningar slutförts och ekonomiska förutsättningar finns.
Minskad tillgång på olja kan medföra att befintlig
oljedeponianläggning kommer att behöva saneras för
annan verksamhet. Bergrummen är delvis sanerade.
Säkerhetskrav för delar av hamnbolagets verksamhetsområde medför att angränsande naturområde mot
Knutsbovägen behöver tas i anspråk och inhägnas.
Ett skyddsområde mellan hamnens verksamhet och
angränsande bostäder ökar säkerheten, men minskar
allmänhetens möjligheter att följa hamnverksamheten.
Förändringar av hamnbolagets verksamhetsområde,
mot Grimskallen och bakom befintliga oljecisterner,
kan med nya och förbättrade gångstigar bli ett mer
tillgängligt naturområde.

Planläggningsbehov
Ändrad markanvändning prövas med detaljplan.
Befintlig våtmark bakom oljecisternerna bör behandlas i grönstrukturplanen som en resurs för omhändertagande av dagvatten.
Norra Strandgatan bör förbli en allmän gata.
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Norra Kronoparken

Gällande planer m.m.
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Det finns inaktuella detaljplaner för delar av området.

Detaljplan

För Kronoparken gjordes 1980 en landskapsanalys
som visar att området domineras av tallskog på moränmark.

Landskapsanalys

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 och 30 m från
Rv 23 vägområden råder nybyggnadsförbud.

Nybyggnadsförbud

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.
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Området är lämpligt för verksamheter med behov av
nära anslutning till Rv 23 och E 22. En rondell bör
byggas i den föreslagna trafikplatsen, Bagargatans
förlängning till Rv 23.
Naturmarken mellan lasarettet, befintlig bostadsbebyggelse och planerat verksamhetsområde utgör ett
värdefullt skyddsområde.
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Med hänsyn till risker med kraftledningen bör byggnader och anläggningar inte förläggas närmare kraftledningen än 75 m.

500 meter

S Eventuell ny trafikplats

Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör behandla

Området, ca 92 ha, begränsas i norr av Rv 23, i öster av E 22 och i söder mot
Kronoparkens naturområde.

•
•
•

I den östra delen av området, nära E 22, finns en 130 kV kraftledning.

115

alternativa väganslutningar till E 22 och Rv 23
risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogbruk m.m.

Översiktsplan 2000
Se Kapitel 11 Infrastruktur
- Kommunikationer och
Kapitel 12 Miljö- och
riskfaktorer

•
•
•

vatten och avlopp
en eventuell framtida ny kustjärnväg
konsekvensbeskrivning
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Stadsparken

stadsträdgården med sina växthus, stadsträdgårdsmästarens tjänstebostad samt ordenshuset Valhall. En
lekplats anlades mitt i parken efter det att sommarrestaurangen Alphyddan brunnit ned 1976.
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Stadsparken är ett viktigt närrekreationsområde för
boende i centrum, turister m.fl. Det bör inte minska i
omfattning. Områdets vattendammar är viktiga både
estetiskt och för den biologiska mångfalden. Intilliggande större byggnaders och större asfalterade ytors
och dagvatten (regnvatten) kan ledas till parkens
dammar för att bli renare. En resurs som bör utvecklas.
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Stadsparken omfattas av äldre detaljplaner. För kyrkan och Vallhallaskolan gäller nyare planer.
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En grönstrukturplan behöver upprättas som underlag
för bl.a. Stadsparkens utveckling.

ÅSA

0

50

100 150 200 250 meter

Planeringsförutsättningar
Stadsparken är ett centralt fritidsområde. Parken, som är 25 ha, omfattar
både anlagda parkytor och naturområden, med bl.a. en mindre djurpark, kyrka och högstadieskola.
Oskarshamns stad förvärvade 1865 tre mossar varav två blev nuvarande
stadspark och en gamla kyrkogården. Där Vallhallaskolan ligger idag låg
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Detaljplan

Översiktsplan 2000

Södra Hamnen

Inom området stod Oskarshamns industriella vagga
med skeppsvarv och torrdocka. 1918 tillkom Oskarshamns Kopparverk öster om varvsområdet. Kopparverkets olika produktioner medförde omfattande miljöstörningar.

Verksamhetsområde
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Varvsverksamheten har varierat i betydelse för staden.
Så sent som i början av 1960-talet arbetade ca 1 400
personer vid Oskarshamns varv. Dagens varvsrörelse
är av betydligt mindre omfattning och verksamheten
bedrivs i huvudsak inomhus varför dess störningar på
omgivningen är begränsade.
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Ett större markområde har färdigställts för industriändamål söder om Gröndalsgatan, väster om kommunens reningsverk.
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En ny tillfartsväg till Södra hamnområdet har byggts
över SJ:s järnvägsspår den s.k. ”Gröndalsbron”. Lokgatan är en ny gata som förbinder Verkstadsgatan och
järnvägsområdet. Den ger ökade möjligheter för
godshantering till/från järnväg. Järnväg har funnits till
Liljeholmens verksamhet. Den är delvis borta men
spårområdet finns kvar om behov av järnväg till Södra hamnområdet uppstår.
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Områden med sjöläge är alltid attraktiva och Oskarshamns centrala attraktiva områden har dominerats av
industrier och yrkessjöfart. Hamnverksamhetens behov har förändrats med krav på stort vattendjup och
omfattande upplagsytor. Verksamheten har därför
flyttat ut till Norra hamnområdet. Endast färjetrafiken
finns kvar inom Södra hamnområdet.

450 meter

Planeringsförutsättningar
I området, ca 65 ha, ingår industriverksamhet och bostadsbebyggelse. Inom
området finns Gotlandsfärjans terminalområde, SKB:s kapselllaboratorium,varvet, Press- och plåtindustri, Liljeholmens Stearinfabrik, Hotell Corallen m.fl.
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Gällande planer m.m.
Detaljplan

hamnens nya tillfart. Godstrafik, framförallt farligt
gods, bör separeras från övrig biltrafik och styras via
Gröndalsgatan (nuvarande infart).

Detaljplaner finns för området.
En miljökonsekvensbeskrivning som behandlade olika
alternativ till trafiklösningar gjordes i samband med
att detaljplan för en ny tillfart till Södra hamnområdet
och del av Brädholmen upprättades.

Markmiljöutredning

Markmiljöutredningar har gjorts inom Varvets och
Kopparverkets gamla industriområde. Föroreningar i
mark och grundvatten har konstaterats.

Program

I ÖP -90 betecknades området som utvecklingsområde 9 (U9). Kommunfullmäktige antog ett program för
området i slutet av 1993.

Planerad mark- och vattenanvändning
På sikt bör bestående verksamheter i området vara
godshantering på järnväg, färjetrafik, varvsrörelse och
industriell verksamhet.
Befintliga och eventuella nya verksamheter som kan
dra nytta av egen järnvägsanslutning bör främjas för
att ytterligare stärka hamnen och järnvägen som viktiga för kommunens infrastruktur och miljön.

Idéskiss för ett samordnat resecentrum för färja, tåg och buss

Utredningar pågår för att få den gamla stationsbyggnaden byggnadsminnesförklarad. Möjligheter finns att
där skapa ett resecentrum i samverkan mellan färja/
tåg/buss. Bussangöringen flyttas då från sin nuvarande plats i centrum till ett läge mellan järnvägsstation
och färjeterminalen. Endast en hållplats behövs då i
centrum.

De äldsta delarna av varvsområdet som idag disponeras av hamnbolaget erbjuder goda förutsättningar för
en utökad färjetrafik med tillgång till god infrastruktur.
Full effekt med den nya ”Gröndalsbron” uppnås först
när färjetrafiken kan vändas och bättre uppställningesytor för gods och bilar har blivit genomförda. Färjetrafiken kommer då i huvudsak att styras via Södra

En förlängning av den nya gång – och cykelvägen
över ”Gröndalsbron” bör byggas ut till Ernemars
småbåtshamn. Träd och buskar bör planteras utmed
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Översiktsplan 2000
Gröndalsgatan. Cykelstråket från Gröndalsgatan genom stadsparken mot centrum bör förbättras.
Ledig industrimark finns söder om Gröndalsgatan.
Genomförda markmiljöundersökningar rekommenderar fortsatt industriverksamhet inom det gamla varvsoch kopparverksområdena. För att öka säkerheten i
undersökningen bör ytterligare provtagningar och
analyser genomföras på grundvattnet. Större schaktningsarbeten bör undvikas. Innan eventuella arbeten i
jord utförs, bör samråd hållas med miljö- och hälsoskyddskontoret, för att fastställa behövliga skyddsåtgärder, kontroller etc.

Planläggningsbehov
Förändringar kring resecentrum och ny färjeangöring
förutsätter att detaljplanen ändras. En förändring av
färjeangöringen som medför utfyllnad i vattnet kräver
en prövning av Miljödomstolen, enligt miljöbalken.
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Ernemar och Gunnarsö

Gällande planer m.m.

Fritidsområde

Norra Hamnområdet - hamnbassängen

Delar av området omfattas av detaljplan.

Detaljplan

Stora delar omfattas av strandskydd 300 m från
strandkanten.

Strandskydd

Klubbgrunden

Planerad mark- och vattenanvändning
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Befintliga verksamheter ska kunna utvecklas inom
området. Stor hänsyn ska visas den känsliga och
vackra skärgårdsnaturen. Endast bebyggelse som tjänar friluftslivets intressen bör tillåtas. Allmänhetens
tillgång till fria stränder ska säkerställas. Den befintliga gång- och cykelvägen utmed Östersjövägen bör
byggas ut mot Mysingsö.

Lotsstigen

Sporthall

Korsholmen

Gunnarsö stugby
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Planläggningsbehov

Gunnarsö camping

Mindre kompletteringar och förändringar bör kunna
medges med stöd av denna översiktsplan.
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Planeringsförutsättningar
Området ca 133 ha varav hälften utgör vattenområden, inrymmer från norr,
småbåtshamn, båtuppläggningsplats, marina, bostadsbebyggelsen vid Lotsgården, i söder Gunnarsö stugby, i öster bad- och campingplats.
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Översiktsplan 2000

Södra Kronoparken

Gällande planer m.m.

Verksamhetsområde

VÄSTRA INDUSTRIOMRÅDET
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För Kronoparken gjordes 1980 en landskapsanalys
som visar bl.a. stora tallmossar, d.v.s. öppen myrmark
med glesa tallbestånd.

Landskapsanalys

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 vägområde råder
nybyggnadsförbud enligt 47 § väglagen.

Nybyggnadsförbud

I området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

Närhet till ställverk och högspänningsledningar ger
goda förutsättningar för elintensiva verksamheter med
nära kontakt till järnväg, hamn och E 22.

Ev. ny sträckning av rv23

V

Detaljplan

Planerad mark- och vattenanvändning
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I nordost finns en detaljplan för industriändamål.

Med hänsyn till risker med kraftledningar bör byggnader och anläggningar inte förläggas närmare kraftledningen eller ställverket än 75 m.
En förlängning av Åsavägen mot väster utmed järnvägen förutsätts bli tillfart till området.
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Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör behandla

Området, ca 34 ha, begränsas i norr och väster av naturområde, i öster av
E 22 och i söder av järnvägen. Kronoparken är belägen ca 3 km från centrum.

•
•
•
•
•

Området gränsar i öster till ställverk och högspänningsledningar (130 kV).
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risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogbruk m.m.
vatten och avlopp
en eventuell framtida ny kustjärnväg
konsekvensbeskrivning
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Ev. ny sträckning av rv23

A pplerumsvägen

Verksamhetsområde

I områdets södra del finns kommunens anläggning för
avfallsbehandling och deponering. Deponeringen påbörjades 1977. Inom deponeringsområdet finns mellanupplag för miljöfarligt avfall. Området värmeförsörjs genom gasutvinning ur deponin.

Gällande planer m.m.

Tillfa rte

Klämna

Avfallsplan

Inom området finns detaljplaner för industriell verksamhet.

Detaljplan

För delar av området bedrivs skogsbruk med stöd av
skogsbruksplan.

Skogsbruksplan
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Avfallsplan 2002
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E22

Utvecklingsområdet är väl avskilt och insynsskyddat
genom det geografiska läget med omgivande skogsmarker, E 22 och järnvägen.
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Området lämpar sig för verksamheter som är kopplade till avfallshantering, t.ex. återvinning, återanvändning eller bearbetning av restprodukter. Dessa typer
av verksamheter är ofta utrymmeskrävande, ”skräpiga” och transportintensiva.
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Planläggningsbehov

Eventuell ny trafikplats

En fortsatt utveckling av deponeringsområdet bör
regleras i detaljplan.

Planeringsförutsättningar
Området är ett kuperat skogsmarksområde, och ligger 3–4 km sydväst om
stadens centrum. Området, ca 124 ha, avgränsas i öster av E 22, i söder och
väster av ägogränser och i norr av järnvägen. Delar av området är anslutet till
kommunens vatten- och avloppsnät. Tillfart sker över järnvägen från Åsavägen.
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Klämna

Genom området finns överföringsledningar för vatten- och avlopp mellan Oskarshamn och Påskallavik.

Bostads- och verksamhetsområde

Klämnabäcken rinner genom den nordöstliga delen av
området. Där dominerar öppna marker avbrutna av
lövholmar med ädellövskog.
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Ett mindre bostadsområde för skyddat boende finns i
den nordöstra delen av området.

Söder om järnvägen med anslutning till Klämnabäcken
finns en våtmarksanläggning för rening av dagvatten
från bl.a. Västra Industriområdet.

Kristinebergs
fritidsområde
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Gällande planer m.m.
I Lövgrensåsa finns en mindre detaljplan för bostäder.
För övriga delar saknas detaljplan.

Detaljplan

För en del av området utfördes 1975 en översiktlig
geoteknisk undersökning.

Geoteknisk
utredning

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybyggnadsförbud.

Nybyggnadsförbud

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.
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Planerad mark- och vattenanvändning

Eventuell ny trafikplats

Inom området finns goda förutsättningar för olika
former av markanvändning. Området bör planeras
som en stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service,
grönområden m.m. Särskilt de södra delarna av området bör vara av intresse för verksamheter förutsatt att
föreslagen ny vägförbindelse till E 22 kommer till stånd.

Planeringsförutsättningar
Området, ca 170 ha, begränsas i norr av järnvägen, i öster av Kristinebergs
fritidsområde, i söder mot föreslagen ny väg och i väster mot E 22. Huvuddelen av området är beläget ca 3 km från centrum.
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Våtmarken i anslutning till Klämnabäcken kan användas för rening av dagvatten (regnvatten) från byggnader, vägar m.m. när området exploateras.

Planläggningsbehov
Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör behandla

•
•
•
•
•
•

risk- och säkerhetsaspekter
naturvärden; eventuella nyckelbiotoper, skogbruk
m.m.
bostäder, verksamheter, kommunikationer, service
m.m.
vatten och avlopp
en eventuell ny väg och trafikplats Klämna/E 22
konsekvensbeskrivning
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Kristineberg

Gällande planer m.m.
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Området ska behållas som motions- och närströvområde. Skogsbruket ska bedrivas så att det främjar fritidsintresset. Slutavverkningar med omfattande maskinell markberedning bör undvikas.
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Kristinebergs fritidsområde

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogsbruksplan.
Området saknar detaljplan.
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Kristinebergsskolan

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Inget planläggningsbehov finns för närvarande.
KLÄMNA

N

V

Ö

S

Samlad bebyggelse
Detaljplanelagt område
Fritidsområde
Utvecklingsområde

0

100

200

300

400 meter

Planeringsförutsättningar
Området är ca 42 ha och avgränsas av järnvägen i norr, bebyggelse i öster, i
väster och söder Klämnas utvecklingsområde. Det består av äldre tallskog
med insprängda inägor. I området finns en belyst motionsslinga.
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Sydöstra Kristineberg

Gällande planer m.m.
Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan.

Bostadsområde
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Området är lämpligt att använda för bostäder.
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ge n

M and

ä lla
Tre H

Planläggningsbehov

rs väg

N or
g etv

ä ge
n

gen
alsvä

En geoteknisk undersökning bör göras innan detaljplan upprättas för området.
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Planeringsförutsättningar
Området, ca 16 ha, begränsas i norr av villabebyggelse i Kristineberg, i söder
mot koloniområdet och i väster mot Stångehamnsvägen. Det ligger ca 1–1,5
km från Kristinebergs centrum med dagligvarubutik, bibliotek, skola, m.m.
Vägen till ”Udden” (fritidsstugeområde) genomkorsar den södra delen av
området.
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Stor Brå
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Kapitel 15 - Björnhult

Kapitel 15

Björnhult

Infrastruktur
Kristdalavägen går till viss del genom området. Bussförbindelse finns utmed vägen.
Stor-Brå ingår i centralortens vattenförsörjningssystem genom överföringsledning av vatten till sjön Eckern. Skyddsområde för vattentäkten omfattar sydöstra
delen av Stor-Brå samt ca 200 m av angränsande
strandområde. Björnhult försörjs med vatten från en
gemensamhetsanläggning och enskilda brunnar. Avloppsanläggningarna är enskilda.

Miljö- och riskfaktorer
Kristdalavägen går genom befintligt vattenskyddsområde. Risk finns att transporter med farligt gods förorenar Björnhults och kommunens vattentäkt.

Planeringsförutsättningar

Avloppsanläggningar som inte uppfyller gällande miljökrav medför även en belastning på vattentäkten.

Björnhult är beläget ca 15 km väster om centralorten
vid södra delen av sjön Stor Brå, på ömse sidor av
Kristdalavägen, väg 711.

Gällande planer m.m.

Befolkning
Björnhult omfattar ett 50-tal bostadshus med ca 120
invånare.

Service
En mindre badplats finns i den sydöstra delen av StorBrå.

Näringsliv
I området finns en svets- och smidesverksamhet.
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Den centrala delen av samhället omfattas av en detaljplan (f.d. byggnadsplan) från 1954. En nyare detaljplan finns för svets- och smidesverksamheten.

Detaljplan

I grushushållningsplanen från 1993 är delar av Björnhult redovisat som klass I- och II-områden. Planen
behöver revideras.

Grushushållningsplan

I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, är delar av Björnhult redovisat som klass Ioch II-områden

Naturvårdsprogram

Översiktsplan 2000
Nybyggnadsförbud
VL 47 §

Nybyggnadsförbud gäller 12 m från Kristdalavägen
vägområde.

Samlad bebyggelse

Övriga delar av Björnhult ingår i samlad bebyggelse.

Strandskydd

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
200 m från Stor-Brå samt 100 m utmed Skalltorpebäck, undantaget är detaljplanelagda områden.

MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde finns avgränsat för delar av
Björnhult och Stor Brån.

Planerad mark- och vattenanvändning
Förändringar i mark- och vattenanvändning bör prövas med stor hänsyn till gällande restriktioner samt
Kristdalaåsens och Stor-Bråns höga naturvärden.
För att göra det möjligt att utveckla och driva verksamheter i Björnhult har ett utvecklingsområde norr
om befintligt verksamhetsområde redovisats i översiktsplanen. Området är ca 2 ha.

Planläggningsbehov
Ny bebyggelse med enskilda avloppsanläggningar bör
med hänsyn till Stor-Brå som vattentäkt prövas restriktivt. En detaljerad utredning av nuvarande avloppssituation bör göras som förberedelse för en gemensam anläggning. Detaljplan upprättas för ny bebyggelse.
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Översiktsplan 2000
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Kapitel 16 - Bockara

Kapitel 16

Bockara

I den västra delen av samhället finns en mindre kyrka
och församlingshem.
En mindre daligvarubutik och taxi finns i samhället.

Näringsliv
I Bockara finns sågverk, betongindustri, lantbruks-,
maskin- och bilförsäljning.

Natur

Planeringsförutsättningar

Kring samhället finns en mycket stor ansamling av
isälvssediment som ingår i det stråk som benämns
Högsbyåsen. Vid isälvsavsmältningen bildades ett delta vars överyta når ca 100 m över den nuvarande
havsytan. Avsättningen skedde mellan och över rester
av smältande glaciäris. Bockaradeltat är ca 1,5 km.
Någon motsvarande bildning finns inte i kommunen.

Bockara ligger i den västligaste delen av kommunen,
ca 25 km från centralorten. Söder om samhället finns
kommunens bästa jordbruksmark.

Infrastruktur
Samhället genomkorsas av Rv 23. Vägen utgör en
barriär mitt i samhället. En vägtunnel, i den centrala
delen av samhället, har förbättrat trafiksäkerheten för
skolbarnen. Planer på en ny sträckning av genomfartsväg är åter aktuell.

Befolkning
2000 var befolkningen 352 invånare.

Service

Bussförbindelse finns genom samhället.

Skolan i Bockara ligger norr om Rv 23 och ingår i
Kristdala rektorsområde. I Bockara finns förskola och
grundskola (1-6). I grundskola ingår även förskoleklass och fritidshem.

I Bockara finns avloppsreningsverk med biologisk
rening (dammar)och infiltration. Grundvattnet är recipient. Verkets kapacitet klarar dagens belastning med
liten marginal.

Fritidslokaler finns inom skolans område, motionsslinga och bollplaner nordväst om skolan. Äldreboende i form av gruppboende finns söder om Rv 23.

Söder om Rv 23 finns ett vattenverk vilket förser
Bockara med dricksvatten.
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(Källa: Länsstyrelsens
naturvårdsprogram Natur
i östra Småland)

Översiktsplan 2000

Planerad mark- och vattenanvändning

Miljö- och riskfaktorer
Näringslivet ställer krav på bättre och säkrare vägar.
Transporter med farligt gods genom samhället ökar
riskerna att förorena samhällets vattenförsörjning.

Inom gällande detaljplan söder om Rv 23 finns viss
utbyggnadsreserv för bostäder. Med hänsyn till vattentäkt och trafiksäkerhet bör den framtida bostadsutbyggnaden framförallt koncentreras till norra delen av
samhället.

Tekniska kontoret inventerade under 2000 gamla nedlagda deponier i kommunen. I den norra delen av
samhället finns tre nedlagda deponier som bör beaktas
i den fysiska planeringen.

•
•
•

Nya verksamheter bör kunna lokaliseras inom befintliga verksamhetsområden.

Byggdeponi
Bark- och spåndeponi
Industrideponier

Ett ca 22 ha stort område nordväst om skolan i Bockara är lämpligt att använda som fritidsområde. Inom
området finns i dag elbelyst motionsslinga, bollplaner
och en badplats vid Hagsjön.

Gällande planer m.m.
Detaljplan

Detaljplan finns endast för södra delen av Bockara.

Grushushållningsplan

I grushushållningsplanen från 1993 är en del av Bockara redovisat som klass II-områden. Planen behöver
revideras.

Naturvårdsprogram

Nybyggnadsförbud

Planläggningsbehov
Nybyggnation prövas genom detaljplaneläggning.
En ny sträckning av Rv 23 utanför tätorten prövas
med planprocessens krav på miljökonsekvensbeskrivning. Områdets vattenförsörjning samt den högt klassade natur- och jordbruksmarken ska beaktas.

Klass II-område (mycket högt naturvärde) i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra Småland,
1997.

VL 47 §

Inom ett avstånd av 30 m från Rv 23 vägområde (gäller ej detaljplanelagt område) råder nybyggnadsförbud.

Samlad bebyggelse

Den övriga bebyggelsen ingår i samlad bebyggelse.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde finns avgränsat med en inre och
en yttre gräns.

Kulturmiljöprogram för samhället bör upprättas som
stöd vid planering och bygglovprövning.
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Riksintresse för naturvård
Kommunens avgränsning av naturvårdsintresset i Bråbygden
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Kapitel 17 - Bråbygden

Kapitel 16

Bråbygden

området har flera barnfamiljer flyttat varför medelåldern i området är låg jämfört med kommunen i övrigt.

Service
Förskola finns i Bråbo. Området tillhör Kristdala rektorsområde.
Naturum Bråbo är inte bara en utställningslokal. Utställningen är ofta kompletterad med olika slag av
programverksamhet, till exempel temakvällar, naturskola samt natur- och kulturstigar.
Närmaste dagligvarubutik finns i Kristdala.

Natur och kultur
Bråbygdens särart som natur- och kulturlandskap är
hotad. Om hävden av landskapet, bl.a. med hjälp av
betande djur, upphör kommer det unika i kulturlandskapet att förändras negativt.

Planeringsförutsättningar
Bråbygden är belägen i kommunens västra del, ca
25 km från centralorten och ca 10 km söder om Kristdala. Bygden kännetecknas av ett rikt natur- och kulturlandskap. I den gamla skolan finns Naturum sedan
1997.

Bygdens ladugårdar är i stort behov av omfattande
renoveringar för att uppfylla dagens krav på en god
miljö för djuren.

Infrastruktur

Ostkustleden passerar genom bygden.

Bussförbindelse finns utmed Kristdalavägen. Bråbygdens intresseförening har framfört önskemål om förbättrad kollektivtrafik genom bygden samt parkeringsmöjlighet utmed Kristdalavägen för de som
pendlar med buss.

I begreppet Bråbygden ingår byarna: Lilla och Stora
Bråbo, Fallebo, Fallebo torp, Gumsebo, Brånäs, Källeryd, Bråhult, Saxtorp, Östantorp, Bjälebo, Humleryd, Applekulla och Gullhanetorp.

Väg 724 mot Rv 23 är smal och krokig. För att skapa
en god infrastruktur för bygden bör vägens standard
förbättras.

Befolkning
”Bygden där vinden vände” är ett uttryck som har använts i beskrivningen av befolkningsutvecklingen i
Bråbygden. Befolkningen var 250 invånare 1997. Till

Enskilda vatten och avloppsanläggningar finns inom
området.
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Översiktsplan 2000
Gällande planer m.m.
Bevarandeplan
Rapport 4815

Bevarandeprogram
1995:2

en. Odlingslandskapet är en mosaik av
ängar, hagar, lundar, löv- och barrskogar.
Bråbygden är en särdeles rik och ursprunglig kulturmiljö med trä- och stengärdesgårdar, fägator, ängslador, genuina gårdsmiljöer och hamlade träd.”

I Naturvårdsverkets rapport Nationell bevarandeplan
för odlingslandskapet, ingår delar av Bråbygden.
I Odlingslandskapet i Kalmar län. Bevarandeprogram, Oskarshamns kommun är Bråbygden klassificerad som Klass I-område. Utdrag:

Bråbygden är av riksintresse för naturvård, N20. Utdrag ur texten till riksintresset för naturvård:

”Bråbygden är ett av landets bästa referensområden för ålderdomliga brukningsmetoder. Bebyggelsen är blandad
från väl bevarade 1800-talsbyggnader
till nyare villor….”
Natura 2000

Naturvårdsprogram

”Länets främsta exempel på en sammanhängande småbruksbygd som i flera avseenden fortfarande hävdas traditionsenligt. Intressant och artrik flora tack vare
grönstenspåverkan. Småskaligt jordbruk
med åkrar insprängda bland ängar och
hagmarker. Rika exempel på äldre brukningsmetoder i form av slåtter, lövtäkt
och trägärdsgårdar. Omfattande forskning kring odlingslandskapet pågår sedan flera år tillbaka.”

Delar av Bråbygden är föreslagna som Natura 2000områden. Områdena har begränsats till att omfatta
naturbetesmarker och ängsmarker. Kommunen har i
samråd med Bråbo intresseförening föreslagit ett utvidgat område. Motivet till detta är dels att tillskapa
en skyddszon i den angränsande skogsmarken och
dels att införliva ytterligare värdefulla natur- och kulturområden. Länsstyrelsen har i samråd med berörda
markägare godkänt delar av det föreslagna Natura
2000-området. För att det ska godkännas av EU måste områdets värden skyddas för framtiden.
Länsstyreslens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland redovisar bygden som ett Klass I område.
Utdrag:

Riksintresse för
naturvård
MB 3 kap. 6 §

Delar av området ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
100 m från Bråhultesjöns och 200 m från Stor-Bråns
strandkant.

Strandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Inga detaljplaner finns antagna för området.

” Bråbygden är en av landets värdefullaste odlingsbygder. Byarna som ingår i
området ligger på moränplatån mellan
Bråhultsdalgången och Bjälebodalgång-
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Kapitel 17 - Bråbygden

Planerad mark- och vattenanvändning
Ytterligare bebyggelse anpassad till områdets naturoch kulturmiljö kan tillåtas. Skogsbruk i anslutning till
bygdens skyddsvärda naturbetesmarker och ängsmarker bör bedrivas med hänsyn till den unika kulturmiljön.

Planläggningsbehov
En fördjupad översiktsplan bör upprättas i samråd
med Bråbygdens intresseförening och berörda myndigheter. Syftet med planen är att

•
•
•
•
•
•

visa hur riksintresset för naturvård ska säkerställas
klargöra vad som är skyddsvärt genom inventeringar
beskriva sammanhanget mellan bebyggelsen och
det odlade landskapet
visa var det är lämpligt att bygga nya bostäder,
verksamheter m.m.
visa hur en god framtida vattenförsörjning kan
tryggas
behandla kommunikationsfrågor, service m.m.
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Översiktsplan 2000
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Kapitel 18

Figeholm

I norra delen av Figeholm finns en sporthall och
konstfrusen bandybana. Bad- och campingplats finns
vid Bredviken och en fritids- och konferensanläggning med golfbana i Hägnad.
I Figeholms hamn och vid Löjviken finns anläggningar för fritidsbåtar.

Näringsliv
Den dominerande industrin är Figeholms Bruk. Bruket är beläget på en udde i södra delen av tätorten.

Natur
Det är god tillgång på naturområden i anslutning till
bostadsbebyggelsen i samhället. Stenhagens naturreservat, Lilla Fighult (beslut 1953), är beläget söder
om Fighultsån. Området är ett blockigt lundområde
dominerat av ek med inslag av lind, ask, björk och
gran.

Planeringsförutsättningar
Figeholms samhälle är beläget ca 20 km norr om centralorten. Samhället ligger skyddat i en vik av Östersjön.

Ett värdefullt naturområde med nyckelbiotoper finns
på båda sidor om Fighultsån och norr om väg 743, i
anslutning till Stenhagens naturreservat. Området är
föreslaget som Natura 2000-område och naturreservat.
Ostkustleden passerar genom området.

Befolkning
Befolkningen var 846 invånare 2000.

Service

Kultur

Figeholms samhälle har idag i stort sett en väl fungerande service. I samhället finns bl.a. bank, dagligvarubutik med postservice, specialhandel, damfrisör, taxi,
kiosk, café, bibliotek, distriktssköterska, äldreboende
i form av service- och gruppbostäder, förskola (1–5
år) samt en nybyggd grundskola. I grundskolan ingår
även förskoleklass och fritidshem.

Den första bebyggelsen i Figeholm var belägen mellan
Fighultsån (Norrån) och Sörån. Under 1870-talet började området norr om Fighultsån att bebyggas och
bebyggelsen längs Fabriksvägen tillkom i huvudsak på
1930-talet, då Figeholms bruk startade.
Bebyggelsen från 1800-talets första hälft utgörs av
timrade hus klädda med locklistpanel oftast rödmålade
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MB 7 kap. 4 §

Översiktsplan 2000
Gällande planer m.m.

med vita knutar, foder m.m. Den
senare trähusbebyggelsen är oftast
målad med ljusa oljefärger i milda
nyanser. Profilerade locklister, rikt
arbetade rundbågefriser, snickarglädje på verandor och dekorativa
stuprör och hängrännor kännetecknar bebyggelsen.

Större delen av Figeholm omfattas av detaljplaner.

Detaljplan

Kusten från Oskarshamns centralort till och med Ävrö
vid Simpevarp omfattas av särskilda bestämmelser för
hushållning med mark och vatten.

Hushållningsbestämmelser
MB 4 kap. 1, 2 o 4 §

§ 2 framhåller att turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Enligt 4 § får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Fritidsbebyggelse för det rörliga friluftslivet ges företräde. Landgränsen för N2, F2 och hushållningsbestämmelserna
gränsar mot detaljplanelagt område i samhället. Mot
norr följer gränsen för hushållningsbestämmelser
kustvägen mot Klintemåla. N2 och F2 följer till viss
del strand- och landskapsbildsskyddets avgränsning
utanför detaljplanelagt område.

Figeholms sjöfartsmuseum är inrymt i ett tvåvåningsmagasin från 1800-talets början, beläget vid Norråns
mynning.
Figeholms hembygdsgård ligger vackert på Fighultsberget i hembygdsparken.

Infrastruktur
Figeholms samhälle ligger ca 4 km öster om Fårbo
och E 22. Samhället kan nås via två infarter från kustvägen, väg 743, till Simpevarp och Klintemåla. Kollektivtrafikens bussar passerar genom Figeholm.
I den sydöstra delen av samhället finns ett avloppsreningsverk. Anläggningen renar förutom Figeholms
även Misterhults och Fårbos avloppsvatten. Vattenverket i Fårbo försörjer Figeholm med dricksvatten.

Miljö- och riskfaktorer
Figeholm är beläget inom 10 km zonen från kärnkraftverket i Simpevarp. Det innebär att bebyggelse
ska förses med goda evakueringsvägar ur området.
Svårevakuerad bebyggelse (sjukhus, ålderdomshem
och dylikt) bör undvikas.
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Kulturhistorisk byggnadsinventering genomfördes
1979.

Kulturhistorisk
byggnadsinventering

Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997. Kustområdet är redovisat som
klass I-område (högsta naturvärde) och ett område
mellan Figeholm och Virvhult som klass III-område
(högt naturvärde).

Naturvårdsprogram

Nybyggnadsförbud gäller 30 m från väg 743 vägområde och 12 m från väg 744 vägområde.

Nybyggnadsförbud

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

VL 47 §

Kapitel 18 - Figeholm
Områdesplan

Områdesplan för Figeholm, antagen av kommunfullmäktige 1986

mot riksintresset. Det förutsätts att skogsbruket bedrivs med hänsyn till riksintresset.

Riksintresse för
naturvård och
friluftsliv

Norra Smålands skärgård är av riksintresse för friluftslivet, F2. Friluftsvärdet utgöres av utsökta förutsättningar för båtsport, bad och kanoting. Området
har dessutom goda förutsättningar för fritidsfiske, natur- och kulturupplevelser.

Planläggningsbehov

MB 3 kap. 6 §

Kulturmiljöprogram för samhället bör upprättas som
stöd vid planering och bygglovprövning.

Riksintresset för naturvård, är av samma omfattning
som riksintresset för friluftsliv. Det utgör den ”välutbildade” urbergsskärgården med ”allt från lummig innerskärgård till ytterskärgårdens slipade och kalspolade hällar”. Området hyser såväl ornitologiska som botaniska värden.
Samlad bebyggelse

Områden i nära anslutning till planlagda områden ingår i samlad bebyggelse.

Skogsbruksplan

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogbruksplan inom
delar av kommunens markområden.

Strandskydd

Utanför det detaljplanelagda området gäller strandskydd och skydd för landskapsbilden 300 m från kustlinjen och på öar och skär. Skydden gäller inte för
strandområden som före 1975-06-30 ingick i fastställd
stadsplan eller byggnadsplan (ej avstyckningsplan)

MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Planerad mark- och vattenanvändning
En strikt tillämpning av strandskyddet samt miljöbalkens hushållningsbestämmelser innebär att myndigheterna har goda möjligheter att möta eventuella hot
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Översiktsplan 2000

Fighult

privat ägo. I området ingår bl.a. Stenhagens naturreservat och värdefulla nyckelbiotoper. En stor del av
området är föreslaget som Natura 2000-område och
naturreservat. Ostkustleden passerar genom området.

Fritidsområde

Åns sträckning genom Skötegårdsparken utgör ett
låglänt, sankt markområde bevuxet med lövsly och
vattenväxter. Figeholms samhällsförening har genomfört viss rensning av ån och vegetation har glesats ur.
Utmed åns sträckning genom samhället ligger mindre
fritidsbåtar förtöjda. Större delen av området ligger
under tvåmetersnivån och bedöms ha dåliga grundförhållanden. Marken är vattenmättad och består sannolikt av lera eller gyttja.

Norra Högskulla

743
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Gällande planer m.m.
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Detaljplan

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

I områdesplan från 1986 redovisas ett utbyggnadsområde för bostäder öster om Fighultsån.

Områdesplan

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
kommunens markområde.

Skogsbruksplan

Planerad mark- och vattenanvändning

N

V

För delar av området gäller äldre detaljplaner (f.d.
stadsplaner).

400 meter

Området utgör Figeholms ”lunga”, mitt i samhället,
en viktig del för både människor och den biologiska
mångfalden. Skötegårdsparkens strategiska läge, mitt
i samhället kan göras mer tillgängligt och attraktivt
med gångstråk och bryggor för mindre fritidsbåtar.

S

Planeringsförutsättningar
Området är ca 55 ha och beläget på båda sidor om Fighultsån (Norrån) från
kustvägen genom samhället till Brogatan. Området är både i kommunal och
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Våtmarker bör anläggas utmed Fighultsån på lämpliga
ställen för att fördröja vattenavrinningen till Östersjön. Allmänhetens tillgänglighet till området bör ske
genom anlagda gångstråk från Ågatan till Stenhagens
naturreservat och vidare genom det föreslagna naturreservatet.

Planläggningsbehov
Det större nyckelbiotopområdet, på båda sidor om
Fighultsån avsätts som Natura 2000-område och naturreservat med skötselplan.
Skogsbruket bör i avvaktan på mer detaljerad planering bedrivas med hänsyn till områdets naturvärden.
Förändringar i Skötegårdsparken prövas med hänsyn
till kulturmiljön och geotekniska förhållanden i detaljplan.
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Norra Högskulla

Gällande planer m.m.
Nybyggnadsförbud gäller 30 m från väg 743 vägområde.

Bostadsområde

VL 47 §

743

I områdesplanen från 1986 redovisas området som
utbyggnadsområde för bostäder.

Områdesplan

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogbruksplan.

Skogsbruksplan

Högskulla fritidsområde

Detaljplan saknas för området.
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Planeringsförutsättningar
Området, ca 9 ha, gränsar i norr mot kustvägen, väg 743, i söder mot bostadsområde och skola. Den västra delen är mer kuperad och bevuxen med
avverkningsmogen skog. I den södra delen passerar Ostkustleden genom området.
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Högskulla

området finns en elbelyst motionsslinga. Ostkustleden
passerar genom området.

Fritidsområde

Gällande planer m.m.
Endast bandybanan med närmaste omgivningar omfattas av detaljplan.

Detaljplan

I områdesplan från 1986 redovisas ett utbyggnadsområde för bostäder i den västra delen av området.

Områdesplan

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

100-150 m av den södra delen öster om bandybanan
omfattas av strandskydd och skydd för landskapsbilden.

Strandskydd

Planerad mark- och vattenanvändning
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översiktsplanens redovisning bör säkra områdets användning.
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Planeringsförutsättningar
Området är ca 23 ha, kuperat och huvudsakligen bevuxet med ungskog.
Gräns i norr är Kustvägen, i söder Påkhäradsvägen och i väster Johanna
Matildas väg. Områdets södra del inrymmer sporthall, bandybana, tennisbanor, Kullagården med samlings- och omklädningslokaler. I den norra delen av
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Södra Högskulla

Från Rävudden, delvis nära stranden, genom Högskulla fritidsstugeområde till Påkhäradsvägen, finns ett
gångstråk.

Bostadsområde

Gällande planer m.m.
ge
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Detaljplan

I områdesplan från 1986 redovisas nuvarande förhållande.

Områdesplan

Området ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
300 m från strandkanten.

Strandskydd

Planerad mark- och vattenanvändning

NVL gamla 19 §
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Området mellan Högskulla fritidsstugeområde och
Högskulla gård bör kunna kompletteras med bostäder
i form av grupphus eller små flerbostadshus.
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Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Ny bebyggelse prövas med detaljplan. Högskulla gård
med mangårdsbyggnad och uthus bör bevaras som
värdefull miljö.

Området, ca 6 ha, avgränsas i norr av Påkhäradsvägen, väg 744, i sydväst
mot Rävuddens bostadsområde och i öster av Högskulla fritidsstugeområde.
Bebyggelsen inom området utgörs av permanentboende. Högskulla gård med
mangårdsbyggnad och uthus ligger i den västra delen av området.

Detaljplaneringen bör ske så att befintliga gröna stråk
och utblickar mellan vägen och vattnet bevaras.
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Kapitel 19 - Fårbo

Kapitel 19

Fårbo

söder om Figeholmsvägen. Den ingår i Misterhults
rektorsområde.
Äldreboende finns i form av gruppboende.
En mindre dagligvarubutik, matservering och vårdcentral finns i samhället.

Näringsliv
Väster om E 22 finns en filial till Figeholms Bruk och
öster om E 22 ligger ett sågverk, Fårbo Timber.

Natur
Stora Ficksjön strax norr om Fårbo är en sänkt sjö
som numera utgörs av ett kärr omgivet av sumpskog.
Området är ornitologiskt värdefullt.

Källa: Länsstyrelsens
naturvårdsprogram Natur
i östra Småland.

Kultur

Fårbo säteri

Väster om E 22, på Tuna – Fårboåsen, ligger Fårbo
säteri. Den ursprungliga byggnaden brändes ner under
det danska kriget, 1675–76. Endast visthusen vid infarten till säteriet finns kvar. Det nuvarande säteriet
uppfördes 1714 och byggdes till på 1830-talet med
flyglar.

Planeringsförutsättningar
Fårbo samhälle ligger ca 15 km norr om Oskarshamns
centralort, vid E 22 och utmed väg 742 och väg 743.
Bostadsbebyggelsen öster om E 22, som helt domineras av småhus, har huvudsak tillkommit efter 1956.

Infrastuktur

Befolkning

Korsningen E 22 och Figeholmsvägen är periodvis
kraftigt belastad med trafik till och från Simpevarp.

Folkmängden i Fårbo har ökat från 534 invånare 1991
till 555 invånare 2000.

För att nå bollplaner, tennisbana, Fårbosjön m.m. på
västra sidan av E 22 och väg 742 mot Kristdala, måste boende i samhället korsa E 22.

Service
I Fårbo finns förskola och grundskola. I grundskolan
ingår även förskoleklass och fritidshem. Skolan ligger

Bussförbindelse finns utmed E 22 och genom samhället.
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Se Kapitel 9, Allmänna
intressen
Källa:Kulturmiljöprogram
för Oskarshamns kommun

Översiktsplan 2000
Området är anslutet till kommunens reningsverk i Figeholm. Väster om E 22 och söder om Fårbo säteri
finns ett grundvattenverk. Vattenverket försörjer Fårbo, Figeholm (inklusive Figeholms bruk) och Misterhult med dricksvatten. Vattenmängden i Fårboåsen
ökas genom konstgjord infiltration med ytvatten från
Fårbosjön.

Grusinventering

Delar av Viråns vattensystem har föreslagits som ett
Natura 2000-område.

Natura 2000

Nybyggnadsförbud gäller 50 m från E 22 vägområde.

Nybyggnadsförbud
VL 47 §

Ytvattentillgången i Fårbosjön är delvis skyddad och
skyddsområde finns för grundvattentäkten och infiltrationsdammarna. Skyddsområdet är från 1966. I
samband med ombyggnation av E 22 och den föreslagna nya vägsträckningen av väg 743, söder om
samhället, revideras skyddsområdet.

I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997, är Fårbosjön och Virån redovisade
som klass I-område (högsta naturvärde), Tuna-Fårboåsen som klass II-område (mycket högt naturvärde)
samt Stora Ficksjön och ett område mellan Figehholm
och Virvhult klass III-område (högt naturvärde).

Naturvårdsprogram

Vattenskyddsområdet i Fårbo berörs av både E 22
och Fårbo Timber. Säkerhetsanordningar för att både
minimera risken för olycka samt konsekvenserna vid
eventuella olyckor vid Fårbos vattenskyddsområde är
därför mycket viktiga att beakta.

Fårbosjön ingår i område av riksintresse för naturvård, N16. Sjön är viktig för kommunens vattenförsörjning. Riksintresset i sin helhet omfattar Viråns avrinningsområde.

Riksintresse för
naturvård

Oskarshamns Flygplats ligger ca 3,5 km söder om
Fårbo. Buller från verksamheten kan påverka delar av
Fårbo samhälle.

Området vid den s.k. ”Stolpen”, norr om samhället,
ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Tekniska kontoret inventerade under 2000 gamla nedlagda deponier i kommunen. Väster om Fårbo och
Fårbosjön finns en bark- och spåndeponi. Öster om
samhället, vid infarten till Virvhult, finns en bygdetipp. Förorenade områden ska beaktas i den fysiska
planeringen.

Skogsbruk stöd av skogbruksplan inom delar av kommunens markområden.

Skogsbruksplan

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
100 m från strandlinjen för Fårbosjön och Viråns
vattensystem.

Strandskydd

Gällande planer m.m.

Vattenskyddsområde gäller för delar av samhället.
Skyddet håller på att revideras.

Vattenskydd
Vattenskyddss område

Miljö- och riskfaktorer

Detaljplan

Samhället är beläget i kanten av Jungfruåsen, en grusås som i länsstyrelsens grusinventering är en klass I-ås.

För större delen av Fårbo finns detaljplan.
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Planerad mark- och vattenanvändning
En ny vägsträckning av väg 743, söder om samhället,
och en ny infart till samhället ingår i den detaljplan
som håller på att upprättas. Den nuvarande infarten
kommer stängs och en ny planskild väg under E 22
mot väster, kommer att byggas. När den stora trafikbelastningen, samhällets barriär, försvinner blir boendemiljön bättre och vägen till skolan tryggare.
En gångförbindelse under den nya vägen kommer att
underlätta för det rörliga friluftslivet att nå naturområdet söder om Fårbo.

Planläggningsbehov
Efter det pågående detaljplanearbetets genomförande
bör även den norra delen av samhället, ”Stolpen” studeras och planläggas om det blir en ”smitväg” genom
samhället.
Hela Fårbosjön bör skyddas som vattentäkt.
Kulturmiljöprogram för samhället bör upprättas som
stöd vid planering och bygglovprövning.
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Sydvästra Fårbo

Gällande planer m.m.

Verksamhetsområde

ge

Detaljplan gäller för del av området.

Detaljplan

Nybyggnadsförbud gäller 50 m från E 22 vägområde.

Nybyggnadsförbud
VL 47 §

Fårboskolan

Området ligger inom skyddsområde för vattentäkt.
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den nya förbifarten söder som Fårbo samhälle. Nuvarande infart kommer att byggas om till en planskild
korsning. Nya anslutningsvägar till E 22 och den nya
sträckningen på Kustvägen kommer att medföra en
minskad trafik genom samhället.
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tillåtas som inte är störande för omgivningen och som
inte skadar vattentäkten i Fårbo.
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Planeringsförutsättningar
Området är ca 7 ha och gränsar i väster till E 22, i norr mot Fårbo Timber, i
öster Ficksjövägen och i söder Kustvägen, väg 743.
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Sydöstra Fårbo

Gällande planer m.m.
Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan.

Bostads- och verksamhetsområde
eh o
l

Detaljplan saknas för området.
msv
ä

ge n

ho rv
a

väg e
n

Fig

Planerad mark- och vattenanvändning

K ä lle

743

Området är Fårbos utvecklingsområde för det framtida byggande av bostäder och verksamheter. Området
kan erbjuda både tomter för friliggande småhus,
grupphus och mindre ej miljöstörande verksamheter.
Biltrafiksmatningen sker i första hand från Ficksjövägen men är även möjlig från Figeholmsvägen. Goda
gång- och cykelförbindelser mot daghem, skola och
centrum kan åstadkommas.
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Planeringsbehov
Upprättande av detaljplan är en förutsättning för exploatering av området.

VIRVHULT

Sydvästra Fårbo
E22
N

V

Ö

Utvecklingsområde
Planerad ny väg

0

100

200

300

400 meter

S

Planeringsförutsättningar
Området, ca 17 ha, gränsar i öster till det fornlämningsrika området väster om
Virvhults by. Terrängen är kuperad med berg i dagen och bevuxen med barrskog. Genom området löper en belyst motionsslinga.
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Kapitel 20

Kristdala

Näringsliv
I Kristdala finns två verkstadsindustrier, flera lastbilsåkerier samt verkstad för lantbruksmaskiner.

Natur
Sjön Hummeln, söder om Kristdala, ligger i övergångszonen mellan smålänska höglandets småkuperade ytterområden och Västervikstraktens sprickdalsterräng. Hummelns stränder är i huvudsak omgivna
av barrskog, med åker och hagmarker. Sjön är mycket flikig, 550 ha stor och 61 m som djupast. Sjön är
troligen bildad genom en kombination av en förkastning och ett meteoritnedslag för ca 550 miljoner år
sedan. Kratern är ca 2 km i diameter.

Källa: Länsstyrelsens
naturvårdsprogram Natur
i östra Småland.

Förkastning = Sprickzon
i berggrunden

Kultur

Planeringsförutsättningar

Det registrerade fornlämningsbeståndet i Kristdala
socken omfattar 108 förhistoriska gravar. Vid Kristdala hembygdsgård finns ett gravfält bestående av ett
röse samt åtta runda, en kvadratisk och en skeppsformad stensättning.

Kristdala är beläget ca 30 km nordväst om Oskarshamns centralort.

Befolkning
Service

Hembygdsgården är belägen vid Oskarshamnsvägen.
Den består av åtta byggndaer med smlingar som visar
Kristdalas utveckling inom handel, hantverk, industri
och lantbruk.

I Kristdala finns förskola och grundskola. I grundskolan ingår även föskoleklass och fritidshem. Skolan ligger norr om torget. Äldreboende finns i form av
gruppboende och servicehus.

Inga kulturhistoriska inventeringar har genomförts i
Kristdala. I samhället finns flera skilda bebyggelsemiljöer som innehåller kulturhistoriska värden som
bör beaktas vid renovering och nybyggnation.

Befolkningen var 1 018 invånare 2000.

Dagligvarubutiker, specialvarubutiker (främst inom
byggbranschen), bensinmackar, gästgiveri, bibliotek,
bank, distriktssköterska, tandpoliklinik m.m. finns i
samhället.
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Källa: Kulturmiljöprogram för Oskarshamns
kommun

Översiktsplan 2000
Infrastruktur

Kommunens behandling av de nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, 2001.

Miljöskyddsprogram

I Kristdala finns avloppsreningsverk med biologisk
rening. Verkets kapacitet klarar mer än dagens belastning. Malghultegöl och Hummeln utgör recipienter
till reningsverket.

Humlenäs naturreservat är utpekat som Natura 2000område.

Natura 2000

Vattenförsörjningen baseras på grundvatten som förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från
sjön Hummeln. Skyddsområde finns för grundvattentäkten men inte för sjön Hummeln.

Gården Humlenäs har ett ålderdomligt kulturlandskap
med bl.a. rik lövskogsvegetation och kalkpåverkad
flora. 77 ha av gården är avsatt som naturreservat
(1973).

Naturreservat

Miljö- och riskfaktorer

I den norra delen av Hummeln har ett 21 ha stort naturreservat bildats (1995) Reservatsområdet utgörs av
äldre blandlövskog med stort inslag av ädellövträd.

Till samhället leder flera allmänna vägar: 711, 717,
726, 728, 730 och 742.

Transporter med farligt gods passerar nära bostadsbebyggelse, Malghultegöl och Hummeln.

I Krokshult, ca 6 km väster om Kristdala, finns ett
naturreservat (1991). Det är ett äldre småbrutet odlingslandskap, där vissa delar har obruten hävd som
slåtter- och betesmark sedan hundratals år tillbaka.

Tekniska kontoret inventerade under 2000 gamla nedlagda deponier i kommunen. I Kristdala finns två hushållsdeponier och en industrideponi som bör beaktas i
den fysiska planeringen. En av hushållsdeponierna ligger nära vattenskyddsområdet.

(Källa: Miljöskyddsprogram för Oskarshamns
kommun)

Malghultegöl utgör ett hot för sjön Hummeln. Stora
mängder tungmetaller från en numera nedlagd ytbehandlingsindustri och Malghultegöl som recipient för
Kristdala reningsverk har gjort att gölen är kraftigt
övergödd med snabb sedimenttillväxt. Förslag till restaureringsåtgärder finns framtagna, men har ej genomförts.

Gällande planer m.m.
Detaljplan

MB 7 kap. 4 §

Detaljplaner gäller för större delen av samhället..
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I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997 redovisas Hummeln och Humlenäs
som klass I-område (högsta naturvärde), Kristdalaåsen-Påskallaviksåsen som klass II-områden (mycket
högt naturvärde) samt ett område med ädellövskog i
den sydvästa delen av Kristdala som klass III-område
(högt naturvärde).

Naturvårdsprogram

Sjön Hummeln är en djup kratersjö med glacialrelikter (kräftdjur) och troligen även mal och hornsimpa.
Kambrosilurisk kalksten finns på sjöns botten. Området är av riksintresse för naturvård, N18.

Riksintresse för
naturvård
MB 3 kap. 6 §
Glacialrelikt = Djur eller
växt som lever kvar sedan
istiden

Kapitel 20 - Kristdala
Skogsbruksplan

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
Malghult 2:42.

Strandskydd

Strandskydd och skydd för landskapsbilden, 200 m,
gäller för Hummeln och 100 m för Malghultegöl. Utökat landskapsbildsskydd gäller för ett avgränsat område mellan Kristdala samhälle och Hummeln.

MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Planerad mark- och vattenanvändning
Kommunen förfogar endast över mindre markområden som är lämpliga för ny bebyggelse. Ytterligare
utbredning utmed infartsvägarna bör undvikas. Befintlig bebyggelse kan kompletteras och förtätas i centrala lägen.
Detaljplan finns framtagen 1978 som medger en utbyggnad av ett antal villatomter i nordöstra delen av
Kristdala. Gator, vatten och avlopp är utbyggt. Fastighetsbildning är genomförd.
Med hänsyn till sjön Hummelns betydelse för vattenförsörjningen, naturvården och friluftslivet m.m. bör
problemet med närsaltsbelastning från Malghultegöl
åtgärdas snarast.

Planläggningsbehov
Ny bebyggelse på råmark såväl som ny bebyggelse
genom förtätning prövas genom detaljplanläggning.
Vattenskyddsområde för sjön Hummeln bör utredas
och antas.
Kulturmiljöprogram för samhället bör upprättas som
stöd vid planering och bygglovprövning.
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Kapitel 21 - Misterhult

Kapitel 21

Misterhult

Söder om Misterhult finns väg 749 med anknytning
till Kustvägen, väg 743 (Fårbo – Klintemåla). Vägen
utgör en viktig förbindelse mellan E 22, Misterhult
och Simpevarp.
Området är anslutet till kommunens reningsverk i Figeholm. Vattenförsörjningen sker genom en överföringsledning från vattenverket i Fårbo.

Miljö och riskfaktorer
För brandvattenförsörjning används Misterhults gamla vattenverk. Nuvarande dimensionering av brandvattenförsörjning, medger endast lokalisering av nya
verksamheter förlagda i brandsäker byggnad och med
låg brandbelastning.
Tekniska kontoret har inventerat gamla nedlagda deponier i kommunen. Norr om samhället finns en
bygdetipp. Förorenade områden ska beaktas i den fysiska planeringen.

Misterhults gård

Planeringsförutsättningar
Misterhults samhälle är beläget ca 25 km norr om Oskarshamns centralort längs Misterhultsvägen, väg 750.
Misterhults norra del ligger på den flacka moränåsen,
Misterhultsåsen, som sträcker sig från Östra Ramnebo
till Misterhults kyrka.

Misterhults samhälle är beläget inom 10 km zonen
från kärnkraftverket i Simpevarp. Det innebär att bebyggelse ska förses med goda evakueringsvägar ur
området. Svårevakuerad bebyggelse (sjukhus, ålderdomshem o.dyl.) bör undvikas.

Befolkning

Service
I Misterhult finns förskola och grundskola. I grundskolan ingår även förskoleklass och fritidshem. Skolan ligger i den norra delen av samhället. Det gamla
kommunalhuset används till förskola och föreningsverksamhet. Skolan ingår i Misterhults rektorsområde.

Befolkningen i Misterhult har efter en svacka i början
på 1980-talet (190 invånare) ökat till 233 invånare 2000.

Infrastruktur
Samhället är beläget ca 1,5 km öster om E 22. Bussförbindelse passerar genom samhället.

Mistravallens bollplan ligger öster om Talldungens
naturreservat och motionsslinga finns på västra sidan.
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Äldreboende finns i form av service- och gruppboende.

Näringsliv
En mindre möbelfabrik och en bilverkstad med bensinförsäljning finns i samhället.

Kultur

Källa: Länsstyrelsen i
Kalmar län

Detaljplan

Naturvårdsprogram

Områdesplan för Misterhults samhälle antogs av kommunfullmäktige 1984.

Områdesplan

Samhället i övrigt ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Väster om kyrkan ligger Misterhults hembygdsgård. I
hembygdsparken finns 17 olika byggnader. Karaktäristiska näringar i området har varit jordbruk, fiske
och stenhuggeri, vilket föremålen i hembygdsparken
berättar om.

Planerad mark- och vattenanvändning

Kyrkan uppfördes 1779. På fastigheterna Misterhult
1:93 och 1:94 finns en länga av de gamla kyrkstallarna
bevarade.

Byggrätter norr om prästgården på Misterhult 1:38
bör utgå och ersättas av parkmark. Misterhult 1:34 är
ur geologisk synpunkt olämplig för bebyggelse.

Misterhults socken är länets fornlämningsrikaste socken.

Söder om kyrkstallarna ligger en obebyggd kommunägd fastighet, Misterhult 1:92. Denna fastighet bör
bibehålla karaktären som grönområde och tillföras
kyrkans område.

Ledig mark för friliggande bostadshus finns i den sydöstra delen av Misterhult.

Gällande planer m.m.
För området runt kyrkan och för del av Klockargård
7:3 m.fl. fastigheter gäller detaljplaner (f.d. byggnadsplaner).

Geoteknisk
utredning

En geoteknisk utredning har gjorts på området öster
om Misterhultsvägen vid södra infarten. Den visar att
området är olämpligt för all typ av bebyggelse.

Naturreservat

Norr om samhället ligger Talldungens naturreservat,
bildat 1955. Ett ca 5 ha stort område, beläget på en
rullstensås, bevuxet med gammal mäktig tallskog.
Inom området finns flera fornminnen.

MB 7 kap. 4 §

I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997, redovisas Misterhultsåsen, norr om
samhället, som klass III-område (högt natruvärde).

I områdesplanen för Misterhult finns ett utvecklingsområde, ca 7 ha, redovisat som kombinerat industrioch bostadsområde i den sydvästra delen av samhället, väster om Misterhultsvägen. Området föreslås
som utvecklingsområde för verksamheter.

Planläggningsbehov
Detaljplan för området norr om kyrkan bör ändras så
att byggrätterna ersätts med parkmark.
Nya verksamheters etablering prövas med detaljplan.
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Kapitel 22

Mörtfors

Mörtfort tillhör Misterhults rektorsområde. Skola
saknas i området.
Ostkustleden och Tjustleden möts i Mörtfors. Ostkustledens övernattningsstuga är i det gamla varmbadhuset. Kommunen äger en del mindre markområden i Mörtfors.

Kultur
Mörtfors vid Marströmmen mellan Maren i norr och
Kappemåla göl i söder har en lång historia. På 1600talet var Mörtfors köping under Västervik och hette
då Bjurvik.
I Mörtfors samhälle finns spår av ett rikt närings- och
kulturliv. I mitten på 1700-talet byggdes ett kopparverk vid strömmarna i Mörtfors för att rensa malm
som bröts i Solstad gruva. I Basarkullen, ett parkområde öster om Marströmmen, finns spår efter en gammal festplats.

Marströmmen

Planeringsförutsättningar

Folkets hus nyttjas för föreningsliv, utställningar m.m.

Mörtfors är beläget ca 30 km från Oskarshamns centralort och 1 km väster om E 22.

Infrastruktur

Befolkning

Mörtfors samhälle har till stora delar gemensam vattenförsörjning men enskilda vattentäkter förekommer.
Det mesta avloppsvattnet tas om hand i en gemensam
avloppsanläggning. Några enskilda infiltrationsanläggningar finns inom området. Recipient är Marströmmen.

Mörtfors hade 64 invånare 2000.

Service
Mörtfors är beläget mitt i Marströmmens fiskevårdsområde med kortfiske efter havsöring och regnbåge.
Det gamla pensionatet , ursprungligen uppfört 1914
som hushållsskola, är bevarat och delvis i drift. En
fotbollsplan finns mellan E 22 och den nordöstra delen av Mörtfors.

Bussförbindelse finns vid E 22.
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Planerad mark- och vattenanvändning

Miljö- och riskfaktorer
Rester efter Mörtfors gamla kopparverk finns i form
av slaggvarpar. Risk att icke önskvärda ämnen läcker
ut till grundvatten och Marströmmen gör att området
ska beaktas som ett riskområde i den fysiska planeringen.

Viss utbyggnad kan ske genom förtätning av befintlig
bebyggelse.
Området med slaggvarpar, rester efter det gamla kopparverkets verksamhet, har av länsstyrelsen klassats
som viktig att undersöka inför en eventuell sanering.
Vid grävningar inom det aktuella området ska miljöoch hälsoskyddsnämnden som tillsynsmyndighet kontaktas.

Gällande planer m.m.
Natura 2000

Naturvårdsprogram

Riksintresse för
naturvård och
friluftsliv
MB 3 kap. 6 §

Vattenområdet inom riksintresset för naturvård (stora
Ramm och Marströmmen) är föreslagna av regeringen som Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet.
I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997, redovisas Stora Ramm-Marströmmen
som klass I-område (högsta naturvärde), lövbryn vid
Torshult som klass III-område (högt naturvärde).

Mörtfors ingår i samlad bebyggelse.

Strandskydd

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
100 m från strandkanten.

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Planläggningsbehov
Nybyggnation genom förtätning prövas genom detaljplaneläggning.

Området ingår i riksintresset för friluftsliv och naturvård (F2, F3, N2 och N13), Stora Ramm – Marströmmen. Landgränsen för riksintresset sammanfaller
med gränsen för strandskydd och skydd för landskapsbilden.

Samlad bebyggelse

MB 7 kap. 13-18 §

Hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt det
rörliga friluftslivet möjligheter ska beaktas vid framtida förändringar i Mörtfors mark- och vattenanvändning.

Kulturmiljöprogram för samhället bör upprättas som
stöd vid planering och bygglovprövning.

Detaljplan saknas.
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Kapitel 23

Påskallavik

Äldreboende finns väster om Kustvägen i form av
gruppboende med en servicecentral.

Påskallavik omfattar
Vånevik, Påskallavik och
Emsfors.

Infrastruktur
Vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten sker via överföringsledningar mellan centralorten och Påskallaviksområdet.
Det gamla vattenverket ligger väster om E 22 och norr
om Kristdalavägen. Vattenverket med tillhörande skyddsområde utgör reserv för Påskallaviks vattenförsörjning.
Påskallaviksområdet har nära kontakt med E 22.
Bussförbindelsen finns genom samhället.
Gång- och cykelväg finns delvis utbyggd utmed Kustvägen genom samhället. Vägen bör byggas ut till Vånevik och för att öka trafiksäkerheten bör den gamla
förbindelsen under Kustvägen tas upp igen.

Påskallaviks herrgård

Planeringsförutsättningar

Miljö- och riskfaktorer

Påskallavik är beläget ca 12 km söder om Oskarshamns centralort. Bebyggelsen är i norr lokaliserad
till kusten och i söder till Emsfors bruk och Emån.

I Emsfors bedrevs från början av 1900-talet till mitten
av 1970-talet en sulfitmassafabrik. Processspillvatten
avleddes via Emmekalvsbäcken till Nötöfjärden
(Kyrkviken). Denna instängda fjärd är förbunden med
Runnöfjärden i Kalmarsund endast genom det mycket
smala Fagersund mellan Nötö och Fagerön. Vattenståndet regleras med en fördämning i sundet.

Befolkning
Områdets befolkningsutveckling har varit positiv under 70- ,80- och 90-talet. Befolkningen var 1 618 personer 2000.

Service

Tekniska kontoret inventerade under 2000 gamla nedlagda deponier. I Påskallaviksområdet finns åtta gamla deponier som bör beaktas i den fysiska planeringen.

Inom Påskallaviks rektorsområde finns förskola och
grundskola 1-6. I grundskolan ingår förskoleklass
och fritidshem. Påskallaviksskolan inrymmer även
bibliotek.

•
•
•
•
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Gällande planer m.m.

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, 2001.

Miljöskyddsprogram

Kommunen har upplåtit ett skogsområde på Emmekalv 4:1 till Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet för vetenskaplig forskning. Det är ett långsiktigt forskningsprojekt om skötsel av lövskog i för
främjande av biologisk mångfald. Avtalet för projektet
gäller till och med 2021.

Emån har på grund av sina omfattande naturvärden
föreslagits som ett Natura 2000–område.

Natura 2000

Storöarkepelagen är ett 453 ha stort land- och vattenområde, vilket skyddas som naturreservat med skötselplan sedan 1996.

Naturreservat

Grushushållningsplan

Grushushållningsplanen (1993) redovisar del av Påskallaviksåsen som klass II-område. Planen behöver revideras.

Naturvårdsprogram

Hushållningsbestämmelser

Området öster om E 22, vid Påskallavik, omfattas av
särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten. Gränsen följer E 22 från kommungränsen i
söder till ett läge där Applerumsån korsar Kustvägen.

I länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997, redovisas Emån och Runnö skärgård
som klass I-områden (högsta naturvärde), samt Kristdalaåsen-Påskallaviksåsen som klass II-område
(mycket högt naturvärde).
Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Områdesplan för Påskallavik, Emsfors och Vånevik
antogs av kommunfullmäktige 1982.

Områdesplan

Riksintresset K62 är mycket omfattande till ytan. Det
sträcker sig från Emån i söder till Näset i norr. Området har bl.a. medeltida anor för fast fiske av lax, ål
och sik med kontinuitet idag. I anslutning till träbron
över Emån finns lämningar efter fasta fiskebyggnader.

Riksintresse för
kulturmiljövård

Detaljplan

Forskningsprojekt

MB 4 kap. 1 och 4 §

För större delen av Vånevik, Påskallavik och delar av
Emsfors gäller detaljplaner.

Inom området får fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
Anläggningar som avses i MB 17 kap. 1 § 1-7 och
10–11 får komma till stånd endast på platser där det
redan finns sådana anläggningar.
MB 4 kap. 6 §

Det kulturhistoriska värdet i Påskallavik torde vara
koncentrerat kring hamnområdet, herrgården f.d.
skeppshandeln och gästgiveriet.

Emån omfattas av miljöbalkens särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Utdrag:
”Vattenkraftverk samt vattenreglering
eller vattenöverledning för kraftändamål
får inte utföras”...

Riksintressets avgränsning i Emsfors är obegriplig.
Innanför gränsen ligger i huvudsak halvmodern och
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Kapitel 23 - Påskallavik
modern villabebyggelse och utanför gränsen Emsfors
bruk med den bruksanknutna bebyggelsen. Vi bedömer inte att det erfordras några speciella åtgärder för
att säkerställa riksintresset från Påskallavik till kommungränsen i Emån.

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
delar av Påskallavik. För detaljplaner (f.d. byggnadsplaner) fastställda före 1975-06-30 gäller inte strandskydd.

Vånevik är av central betydelse för förståelsen av
stenindustrins utveckling. Stenvillan är ett unikt monument över stenhuggarnas yrkesskicklighet och ett
exempel på hur företagsledare då manifesterade sin
makt och rikedom. Den byggnadsminnesförklarades
1985. Som kontrast till denna kan arbetarkasernen,
vid gamla riksvägen, från 1874, ses.

Planläggningsbehov
Ett kulturmiljöprogram till stöd för planläggning och
bygglovgranskning bör upprättas med Hård Klang
som en viktig samrådspart.
Efterbehandling av Gatkärret, Krokö och Nötöfjärdens miljögifter förutsätts saneras så snart utredningar
slutförts och ekonomiska förutsättningar finns. I övrigt enligt redovisade utvecklingsområden.

Stenhuggeriepoken är väl dokumenterad i området
och vården av industriminnet har genom föreningen
Hård Klang säkerställts såväl på Näset som i Vånevik.
Riksintresse för
naturvård och
friluftsliv
MB 3 kap. 6 §

Emån, från Fliseryd till Östersjön, är av riksintresse
för friluftslivet (F7). Möjligheterna till natur- och kulturupplevelser, kanotpaddling och fritidsfiske efter lax
och havsöring motiverar riksintresset. Längs kommunens del av Emån (N17) finns värdefulla kärr- och
madmarksområden.

Samlad bebyggelse

Bostäder och verksamheter som gränsar till detaljplanelagda områden från Vånevik i norr till Emsfors i
söder ingår i samlad bebyggelse.

Skogsbruksplan

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
delar av Påskallavik.
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Strandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §
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Norra Vånevik

Gällande planer m.m.
Huvuddelen av Norra Våneviksområdet omfattas av
detaljplaner (f.d. byggnadsplaner).

Bostadsområde
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Områdesplanen (1982) redovisar en begränsad komplettering av befintlig bebyggelse.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård, K62.

Riksintresse för
kulturmiljövård
MB 3 kap. 6 §

NÄSUDDEN

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan.

Pikh ackestigen

Begränsad förtätning av bostadsbebyggelsen i samband med utbyggnad av det kommunala vatten- och
avloppsnätet kan övervägas. Stor hänsyn ska tas till
stenindustrins kulturmiljö. Ingen ytterligare privatisering av strandområden bör accepteras.
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Planerad mark- och vattenanvändning

Ö

Hushållningsbestämmelser

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

en
tig

E22

V

Detaljplan

300

400 meter

Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för planläggning och bygglovgranskning. Vatten- och avloppsinventering genomförs i Våneviks fritidsstugeområde
enligt kommunens miljöskyddsprogram. Detaljplaner
upprättas med hänsyn till områdets natur och kulturvärden. Skogsbruksplanen revideras enligt nyckelbiotopinventeringens skötselanvisning.

Området, ca 66 ha, omfattar befintlig bostadsbebyggelse norr om Flatmejselvägen och Manneviken. Inom den östra delen av området finns i huvudsak
fritidsbebyggelse med enskilda avloppslösningar. Den permanenta bebyggelsen i den sydvästra delen är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Inom området finns flera mindre stenbrott.
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Skogsbruksplan
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Södra Vånevik

i putsad granit uppförd 1874. Kasernen är ombyggd
och moderniserad. En visningslägenhet för stenindustriminnet har behållits i ursprungligt skick.

Bostadsområde
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Gällande planer m.m.

Norra Vånevik

Våneviksfjärden

Delar av området omfattas av en detaljplan (f.d. byggnadsplan).
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För den västra sidan av Kustvägen saknas detaljplan.
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Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Hushållningsbestämmelser

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Områdesplanen (1982) redovisar nya områden för bostäder samt förtätning av befintlig bebyggelse väster
om Applerumsvägen.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård K62.
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Delar av området ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Skogsbruk bedrivs med stöd av skogsbruksplan inom
delar av området.

Skogsbruksplan

Planerad mark- och vattenanvändning

Planeringsförutsättningar

Ny bebyggelse kan ske genom komplettering av befintlig bebyggelse. Ett utbyggnadsområde med tillfart
från Applerumsvägen kan inrymma ca 55 tomter enligt områdesplan.

Området, ca 37 ha, begränsas i norr av Flatmejselvägen och i öster mot Våneviks badplats. Centralt i området finns ett djupt stenbrott, ”Brödlösa”, delvis
vattenfyllt med imponerande bergväggar. Den nordvästra bebyggelsegruppen
omfattar bl.a. Stenvillan med granitfasad uppförd 1877 samt en arbetarkasern
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Översiktsplan 2000
En ny gång- och cykelväg från Vånevik, med port under Kustvägen, bör byggas ut mot Påskallavik.

Planläggningsbehov
Kulturmiljöprogram bör upprättas till stöd för planläggning och bygglovgranskning. Detaljplaner upprättas med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.
Detaljplanen (f.d. byggnadsplan) från 1944 bör ersättas av ny detaljplan.
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Västra Vånevik

Gällande planer m.m.
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

Verksamhetsområde
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Södra Vånevik

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybyggnadsförbud.

Nybyggnadsförbud

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

I områdesplanen från 1983 redovisas området för service och industri.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård, K62.

Riksintresse för
kulturmiljövård

Västra Vånevik

Inom området bedrivs skogsbruk med stöd av skogsbruksplan.
Området omfattas inte av detaljplan.
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Området är lämpligt för verksamheter med behov av
närhet till E 22. Småindustri, hantverk, försäljning,
bilservice m.m. kan lokaliseras till området.
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Planläggningsbehov

Planeringsförutsättningar

Områdets ianspråktagande ska föregås av detaljplan.

Området, ca 6 ha, gränsas mot väster till E 22 och mot öster till Kustvägen,
väg 642. Området är skogsbevuxet och delvis kuperat med berg i dagen.
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Skogsbruksplan

Översiktsplan 2000

Vånevik och Påskallavik

Gällande planer m.m.
Den nordöstra delen av området omfattas av detaljplan
(f.d. byggnadsplan).
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SÖDRA VÅNEVIK

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Områdesplanen (1982) redovisar naturområde, gångoch cykelväg mellan Påskallavik och Vånevik med port
under Kustvägen.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård K62.

Riksintresse för
kulturmiljövård

Våneviksfjärden

Södra Vånevik

Västra
Vånevik

Marseholm

Våneviks och Påskallaviks fritidsområde

MB 3 kap. 6 §
st v
Ku
en
äg
642

SJÖHAGEN

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
del av området, 300 m från strandkanten.

Strandskydd

Planerad mark- och vattenanvändning
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Området ska behållas som natur- och fritidsområde.
Endast bebyggelse för fritidsintresset bör tillåtas. Ny
bebyggelse och anläggningar anpassas omsorgsfullt
till landskapet och miljön.

Planeringsförutsättningar
Området är ca 77 ha. I nordöstra delen finns utskeppningskaj, en enkel museibyggnad för stenindustrin samt badplats. Marsholm i sydost med gamla stenindustrilokaler och kajer är numera småbåtshamn med båtuppläggning. Vid
den sydöstra udden av Marseholms kaj ligger en fiskeodling. I den sydvästra
delen av området ligger ett större gatstenbrott, Svenssons berg, från 1908.

Gång- och cykelvägen utmed Kustvägen bör byggas
ut med en planskild anslutning till Våneviksområdet.
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MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd

Kapitel 23 - Påskallavik

Planläggningsbehov
En skötsel och användningsplan bör upprättas för att
ta tillvara på områdets kultur-, natur- och
rekreationsvärden.
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Översiktsplan 2000

Norra Påskallavik

servicebostadsenhet. Väster om befintlig bebyggelse
ut till E 22 utgör ett ca 20 ha stort skogsområde.

Bostadsområde

Gällande planer m.m.
Våneviks och Påskallaviks
fritidsområde
642

Detaljplan

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten.

Hushållningsbestämmelser

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 vägområde råder
nybyggnadsförbud.

Nybyggnadsförbud

Områdesplanen redovisar utbyggnadsområden i väster.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård K62.
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Skogsbruk bedrivs inom delar av området med stöd
av skogsbruksplan.
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Planerad mark- och vattenanvändning
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Delar av området mellan E 22 och befintlig bebyggelse bör kunna användas för bebyggelse.

Planeringsförutsättningar

Inom området Sjöhagen, norr och väster om Sjöhagsgatan bör komplettering av ny bostadsbebyggelse
övervägas. Sjöhagen har ett attraktivt läge nära havet.

Området, ca 63 ha, genomkorsas av Kustvägen. Det rymmer en omfattande
bostadsbebyggelse öster om Kustvägen till stranden. Väster om Kustvägen
finns Källströmsgården med skulpturutställning, bilservice, småhus samt en

I sydöstra hörnet av området ligger intill Kustvägen
ett s.k. grönområde som bör användas för bebyggelse.
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Skogsbruksplan

Kapitel 23 - Påskallavik
De allmänt tillgängliga strandområdena bör iordningställas som park. Enskilda båtplatser ska inte tillåtas
utan koncentreras till Marseholm och södra hamnområdet.

Planläggningsbehov
Den föreslagna ändrade markanvändningen kräver
nya och ändrade detaljplaner.
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Översiktsplan 2000
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Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Hushållningsbestämmelser

Områdesplan från 1982 redovisar nuvarande förhållande.
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Riksintresse för kulturmiljövård K62.
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Planeringsförutsättningar

Området är delvis planlagt med lågt markutnyttjande.
Runt herrgårdsområdet bör kunna kompletteras med
ny bebyggelse där stor hänsyn tas till herrgårdsmiljön.
Eventuell komplettering av bebyggelse i anslutning till
gästgiveriet och f.d. skeppshandeln bör i placering
och arkitektur underordna sig den befintliga bebyggelsen.

Planläggningsbehov
Ett program bör upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning. Programmet bör behandla hur området kan bevaras och utvecklas utifrån de kulturmiljövärden som finns.

I området, ca 15 ha, mitt i Påskallavik finns herrgården, f.d. skeppshandeln,
gästgiveriet, hamnmagasin m.m.
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Samlad bebyggelse
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Stridsholm

Gällande planer m.m.

Fritidsområde

Herrgårds- och hamnområdet

Dagverksamhet, Villan

Delar av området omfattas av detaljplan (f.d. byggnadsplan).

Detaljplan

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Hushållningsbestämmelser

Inom ett avstånd av 50 m från E 22 råder nybyggnadsförbud.

Nybyggnadsförbud

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Områdesplanen från 1982 redovisar till viss del befintliga förhållanden.

Områdesplan

Riksintresse för kulturmiljövård K62.
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Planeringsförutsättningar

Planläggningsbehov

Området, 21 ha, begränsas av E 22 i väster, villabebyggelse mot norr och
Påskallaviks skola i öster.

En skötsel- och användningsplan bör upprättas för att
ta tillvara på områdets natur- och rekreationsvärden.

I områdets västra del ligger tätortens f.d. avloppsreningsverk, som idag används för annan verksamhet samt en elbelyst motionsslinga.
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Skogsbruksplan

Översiktsplan 2000

Emsfors

Gällande planer m.m.
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För Emån gäller även särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. ”Vattenverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i Emån med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden.”

Hushållningsbestämmelser

Områdesplanen (1982) redovisar en utveckling av industriområdet och en ny tillfartsväg.

Områdesplan

Emån utgör riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv, N17 respektive F2.

Riksintresse för
kulturmiljövård

Området ingår i samlad bebyggelse.

Samlad bebyggelse

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller för
Emån, 200 m från strandkanten.
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Emsfors gamla bruksområde, belägen i anslutning till
Emån och av riksintresse för naturvård och friluftsliv,
är en miljö som har stort bevarande- och saneringsbehov. Många frågetecken måste klaras ut innan en framtida användning kan anges. En eventuell ny tillfart till
området finns illustrerad om behov uppstår i framtiden.

300 meter

Planeringsförutsättningar

Planläggningsbehov

Området är 9 ha och utgör huvuddelen av Krokö, i Emån. Det är ett gammalt
industriområde som kraftigt miljöpåverkat mark och vatten i närområdet. Tillfarten till området går genom de centrala delarna av Emsfors samhälle. En
mindre del av området utnyttjas för tryckeriverksamhet.

Ett program och en miljökonsekvensbeskrivning för
områdets bevarande, sanering och framtida användning bör påbörjas snarast.
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MB 4 kap. 6 §

MB 3 kap. 6 §

MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §
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Nötö

Planeringsförutsättningar
Området, ca 84 ha, omfattar Nötö 1:1, 1:2 och 1:4,
Hamne- och Sticksholmarna samt angränsande vattenområden. Större delen av Nötö är obebyggt. Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. På halvön
finns en fotbollsplan med tillhörande servicebyggnad,
badplats och en naturcamping. Områdets värde som
fritidsområde har begränsats av föroreningarna i
Nötöfjärden.
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Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och
vatten

Hushållningsbestämmelser

Nyckelbiotopinventering genomfördes 1999.

Nyckelbiotopinventering

Riksintresse för kulturmiljövård K62. Nötö gränsar
till riksintresset för naturvård Mönsterås moränskärgårdö, N31.

Riksintresse för
kulturmiljövård.

Skogsbruk bedrivs inom området med stöd av skogsbruksplan.

Skogsbruksplan

Nötö omfattas i sin helhet av strandskydd och skydd
för landskapsbilden, 300 m från strandkanten.

Strandskydd
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NVL gamla 19 §

Översiktsplan 2000

Planerad mark- och vattenanvändning
Området bör även fortsättningsvis vara ett fritidsområde för Påskallavik. En begränsad husvagnscamping
kan även fortsättningsvis tillåtas. Endast bebyggelse
för fritidsintresset bör tillåtas. Biltrafiken på Nötö bör
begränsas till norra delen av halvön.

Planläggningsbehov
Ett program bör tas fram inför upprättandet av detaljplan för Nötö. Syftet med programmet är att i samverkan med berörda komma fram till

•
•
•

Lämpliga avgränsningar för att området ska bli
mer tillgängligt, framförallt strandområdet.
Vilka delar av Nötö som bör skyddas till förmån
för växt- och djurlivet.
Skötselfrågan m.m.
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Översiktsplan 2000

MB 4 kap 1,2 och 3 §§

Ävrö utvecklingsområde
MB 4 kap 1,2 och 4 §§
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Kapitel 24 - Simpevarp

Kapitel 24

Simpevarp

Gällande planer m.m.
Inom en cirkel med radien 2 km från OI får bygglov inte
lämnas för nybyggnad utan länsstyrelsens medgivande.

Planeringsförutsättningar

CLAB = Centrallagret för
utbränt kärnbränsle

Länsstyrelsens
beslut 1966-08-16

Inom en zon på 10 km från kärnkraftverket ska bebyggelse förses med goda evakueringsvägar ur området. Bebyggelse som bedöms som svårevakuerad bör
undvikas.

Simpevarp är beläget ca 20 km norr om centralorten.
Området omfattar Simpevarpshalvön, öarna Hålö,
Ävrö och Äspö samt vattenområden. Inom området
finns Oskarshamnsverket med tre kärnkraftaggregat,
CLAB, samt Äspölaboratoriet.

I detaljplaneärenden ska samråd ske med länsstyrelsens
försvarsenhet och Statens Kärnkraftinspektionen, SKI.

Infrastruktur
Från E 22 till Simpevarp finns två väganslutningar.
E 22 – Misterhult – Simpevarp (väg 750, 749, 743)
och E 22 – Fårbo – Figeholm – Simpevarp (väg 743)

För kärnkraftverket, CLAB och Äspölaboratoriet
gäller detaljplaner.

Detaljplan

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har under
åren 1997–2000 genomfört en förstudie för att utreda
möjligheter att inom kommunen slutförvara svenskt
utbränt kärnbränsle.

Förstudie SKB

SKB:s huvudalternativ är att undersöka möjligheterna
att förlägga ett slutförvar i anslutning till befintligt
verksamhetsområde eller väster om Simpevarp.
Norr om Simpevarp får anläggningar som avses i miljöbalken 17 kap. 1 § 1–11 inte komma till stånd.
Inom området ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Sjön Götemaren används av OKG för produktion av
både process- och dricksvatten.

Söder om Simpevarp får anläggningar som avses i
miljöbalken 17 kap. 1 § 1–7 och 10-11 komma till
stånd endast på platser där det redan finns sådana anläggningar.

Simpevarps hamn fungerar som en betydande förbindelse med området som klassats som riksintresse för
energiproduktion. M/S Sigyn angör hamnen regelbundet med transporter av utbränt kärnavfall som mellanlagras i CLAB.
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Hushållningsbestämmelser
MB 4 kap. 1-4 §,
MB17 kap. 1-11 §

MB 17 kap. 1-7, 10-11 §

Översiktsplan 2000
Inom området får endast befintlig fritidsbebyggelse
kompletteras. Annan fritidsbebyggelse får byggas om
det finns särskilda skäl t.ex. sådant som tillgodoser
det rörliga friluftslivet.
Nybyggnadsförbud
VL 47 §

Riksintresse för
energiproduktion
MB 3 kap. 8 §

Riksintresse för
naturvård och
friluftsliv

norr om Ävrö utvecklingsområde mot Borholmsfjärden och Getbergsfjärden för att garantera naturliga
stränder mot fjärdarna.
Ett utvecklingsområde väster om befintligt verksamhetsområde redovisas som lämpligt om ytterligare
mark behövs inför ett eventuellt byggande av en slutförvaring av kärnavfall.

Nybyggnadsförbud gäller 30 m från väg 743, mellan
Fårbo och Simpevarp.

Hamnen är inte av riksintresse beroende på att den
inte är allmän, men den och dess farled bör skyddas
mot åtgärder som eventuellt försämrar dess funktion.

Simpevarpshalvön, större delen av Ävrö, del av Hålö
och Äspö samt vissa angränsande vattenområden har
bedömts uppfylla kriterierna som område av riksintresse för energiproduktion. Nödvändiga kriterier är
bl.a. tillgång till hamnanläggning (djuphamn) och kylvatten. I övrigt bör infrastrukturen i form av vägar,
järnväg och kraftledningar finnas tillgänglig.

Planläggningsbehov
Förändringar inom utvecklingsområdena ska prövas
med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning.

Området utanför detaljplanelagt område är av riksintresse för naturvård, N2, och friluftsliv, F2.

Utvecklingsområdet för del av Ävrö är av riksintresse
för energiproduktion, naturvård ochfriluftsliv.En exploatering av området prövas enligt miljöbalken. Utdrag:

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
300 m från strandkanten. Endast de centrala delarna
av Ävrö och Utlångö ligger mer än 300 m från stranden. För de områden som omfattas av detaljplan gäller inte skydden.

”Om ett område enligt 5-8 § är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska
företräde ges åt det/de ändamål som på
lämpligaste sätt främjar en långsiktig
hushållning med marken, vattnet och den
fysiska miljön i övrigt.”

MB 3 kap. 6 §

Strandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Planerad mark- och vattenanvändning
Ävrö utvecklingsområde kan med sitt strategiska läge
till befintlig infrastruktur vara lämplig för energiproduktion. Områdets avgränsning som riksintresse för
energiproduktion gjordes med hänsyn till riksintresse
för naturvård och friluftsliv. En skyddszon lämnades
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Kärnavfallsfrågan

SKB:s anläggningar i kommunen

KBS-3-metoden = SKB:s
referensmetod för förvaring av använt kärnbränsle.
Använt kärnbränsle placeras i kopparkapslar.
Kapslarna deponeras
sedan, omgivna av bentonitlera, i vertikala deponeringshål i ett tunnelsystem på ungefär
500 m djup i kristallin
berggrund.

SKB har ett berglaboratorium på Äspö (norr om Simpevarp) och ett kapsellaboratorium i centralortens
Södra hamnområde. Där bedrivs forskning för att
komma fram till en fungerande teknik för att slutförvara använt kärnavfall enligt KBS-3-metoden.

CLAB = Centralt mellanlager för använt kärnbränsle

SKB:s huvudalternativ i Kärnavfallsfrågan är bl.a. att
en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle
byggs i anslutning till CLAB. Anläggningen behandlades, 1995/96, i Projekt Inkapsling, Planeringsrapport
för miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Rapporten
togs fram av MKB-forum. Syftet med rapporten var
att identifiera och avgränsa vilka frågeställningar som
var relevanta och som krävde fördjupade studier innan den kompletta MKB:n gjordes.

MKB-forum = samrådsforum med representanter från länsstyrelsen,
kommunen,
SKB (= Svensk kärnbränslehantering AB),
SKI (= Statens kärnkraftsinspektion) och
SSI (= Statens strålskyddsinspektion)

CLAB är en annan av SKB:s anläggningar som ligger
i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. Anläggningen har byggts ut med ytterligare ett bergrum i anslutning till det befintliga.

Förstudie
SKB genomförde en förstudie, 1997–2000, för att
utreda möjligheterna att inom kommunen slutförvara
svenskt utbränt kärnbränsle. I förstudien redovisades
Simpevarpsområdet, Norra och Södra hamnområdena
samt Storskogen i centralorten som lämpliga att utreda vidare. Kommunens geologiska egenskaper, infrastruktur, kärntekniska erfarenhet och kunskapsnivå
angavs som positiva faktorer.

Området visar schematiskt var
det är lämpligt att gå vidare med
fördjupade undersökningar

Platsundersökning
Oskarshamns kommun fick i slutet av 2000 en förfrågan från SKB att få genomföra platsundersökningar inom Simpevarpshalvön och ett område väster
därom. Östhammars kommun och Tierp/Älvkarleby kommuner i Uppland
fick samma förfrågan.
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Översiktsplan 2000
SKB:s mål för platsundersökning

•
•
•
LKO = Lokal kompetensuppbyggnad

övriga miljöfrågor. Studierna är indelade i tre nivåer;
Misterhultsområdet, Oskarshamns kommun och regionen. De boende i Misterhultsområdet kommer att
påverkas mest om ett slutförvar kommer att byggas i
området. Det är därför angeläget att SKB i samråd
med de närboende arbetar fram ett lokalprogram för
Misterhults utveckling.

Visa om den valda platsen uppfyller krav på säkerhet och har de tekniska förutsättningarna för att
bygga ett slutförvar för det svenska kärnavfallet.
Anpassa slutförvaret till platsens förutsättningar så
att inverkan på miljön och samhället blir godtagbar.
Möjliggöra jämförelser med andra platser som undersöks.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunens erfarenheter från tidigare MKB-arbete
under förstudien ska tas tillvara. En planeringsrapport
för hela slutförvaringsprogrammet (inkapsling, transporter och slutförvaring) ska tas fram till slutskedet
av den inledande platsundersökningen. Planeringsrapporten kommer efter olika samråd och remissförfarande att utgöra ett samlat uppdrag till SKB vad en
kommande MKB bör innehålla.

Tre arbetsgrupper i LKO:s organisation (Region-,
Kommun-, och Närboendegruppen) har på kommunfullmäktiges uppdrag (2001) berett svaret på SKB:s
förfrågan om en platsundersökning och lämnat var sin
rapport. Rapporterna ingick i kommunfullmäktiges
beslutsunderlaget. En omfattande dialog med grannkommuner, kommuninvånare, närboende och markägare i det utpekade området låg till grund för gruppernas rekommendationer.

Vad händer sedan?

Oskarshamns kommunfullmäktige beslutade i mars
2002 att SKB får inleda platsundersökningar inom de
utpekade områdena. Kommunen har angett 13 villkor
till sitt medgivande till platsundersökning.
De viktigaste villkoren handlar om säkerheten. Kommunen har ställt krav på myndigheterna och SKB att redovisa platsvalskriteriet och säkerhetsanalyser så att det är begripligt även för ”icke experter”. Ett ja till
en platsundersökning innebär sannolikt att
kommunen senare får en begäran att accepptera en
detaljundersökning och i förlängningen ett slutförvar
och/eller en inkapslinganläggning.

Myndigheterna och regeringen gör en samlad prövning när SKB lämnat in en ansökan om att genomföra
en detaljundersökning dvs. om 5 år enligt nuvarande
planer. Ansökan prövas enligt både miljöbalken och
kärntekniklagen. Prövningen kan ta 1-2 år. Byggandet
av en inkapslingsanläggning planeras till 2007 och ett
slutförvar 2009. Anläggningarna beräknas tas i drift 2014-15. Frågan om användandet av det kommunala vetot blir
aktuellt för den kommun som föreslås
för en detaljundersökning efter det att
platsundersökningarna slutförts och
granskats av myndigheterna.

Utöver geovetenskapliga undersökningar ska platsundersökningsskedet även omfatta samhällsstudier och
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Rekommenderade åtgärder
Oskarshamns kommun ska verka för att
Vill du veta mer?
Kommunens beslut,
kommentarer till villkoren m.m. finns på kommunens hemsida
www.oskarshamn.se

•
•

bevaka att kommunfullmäktiges beslutade villkor
genomförs och att avstämning sker i övergången
mellan inledande och komplett platsundersökning,
i slutet av 2003 enligt SKB:s tidsplan.
den fortsatta översiktliga planeringen bedrivs parallellt och med beaktande av den fortsatta beslutsprocessen.
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Kapitel 25

Solstadström

Infrastruktur
Solstadström är beläget ca 3 km öster om E 22. Närmaste vägen till E 22 är den norr om Marströmmen.
Bebyggelsen är ansluten till Västerviks kommuns vatten- och avloppssystem i Blankaholm.

Gällande planer m.m.
Solstadsström m.m. omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten.

Hushållningsbestämmelser

Riksintresset för kulturmiljövård, K87, är mycket omfattande. Området sträcker sig från Mörtfors i söder
till Blankaholm i norr. Över 200 kända fornlämningar
bildar här en av landets rikaste fornlämningsmiljöer
med anknytning till bronsåldern.

Riksintresse för
kulturmiljövård

MB 4 kap. 1-3 §

MB 3 kap. 6 §

På Solstadhalvöns östra del låg Solstad koppargruva.
Verksamheten tros pågått redan på 1400-talet, men
på allvar först av valloner under en period på 1630talet. På 1740-talet öppnades gruvan på nytt varvid
ett verk för utvinnande av koppar anlades i Mörtfors
dit malmen transporterades. Brytningen upphörde
1877 och därefter har enstaka försök gjorts att åter
bryta kopparmalm i gruvan.

Planeringsförutsättningar
Solstadström är beläget ca 35 km norr om Oskarshamns centralort. Samhället ligger på ömse sidor av
Marströmmen, med en del i Västerviks kommun och
en del i Oskarshamns kommun.

Befolkning
Den del av Solstadström som är belägen i Oskarshamns kommun, hade 14 invånare 2000.

Av bebyggelsen från kopparbrytningens senaste epok
finns endast brukskontoret och förvaltarbostaden kvar.

Service

Områdena ingår i riksintressena för friluftsliv, F2 och
F3, och naturvård, N2 och N13. Landgränsen för riksintresset sammanfaller med gränsen för strandskydd
och skydd för landskapsbilden.

Närmaste dagligvarubutik finns i Blankaholm. Där
finns även ett gästgiveri.
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Riksintresse för
naturvård och
friluftsliv
MB 3 kap. 6 §

Översiktsplan 2000
Samlad bebyggelse

Solstadsström inom Oskarshamns kommun ingår i
samlad bebyggelse.

Strandskydd

Strandskydd och skydd för landskapsbilden gäller
300 m från strandlinjen för Östersjön och 100 m utmed Marströmmen.

MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §

Detaljplan saknas.

Planerad mark- och vattenanvändning
Inom området ska turismens och friluftslivets, främst
det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.

Planläggningsbehov
Solstadströms strategiska läge nära kusten kommer
att behandlas i den fördjupade översiktsplanen för
kommunens kust och skärgård.
Nybyggnation genom förtätning prövas genom detaljplaneläggning.
Områdesbestämmelser bör upprättas som reglerar
mindre tillbyggnader, uthus och dylikt.
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Kapitel 26

MB 4 kap. 2-4 §
Se Kapitel 7, Vad säger
lagen?

Kust och skärgård

Gällande planer m.m.
Avfallsplan för Oskarshamns kommun, 2002.

Avfallsplan

Planeringsförutsättningar

Detaljplaner finns utanför centralorten och samhällena
utmed kusten; Adriansnäs, Koviksnäs, Uthammars,
Dragskärs, Sörviks, och Våneviks fritidsstugeområden, Bussvik (del av Kråkemåla), kärnkraftverket i
Simpevarp, Äspölaboratoriet och Hägnads fritidsoch konferensanläggning.

Detaljplan

EU- projekt som berör kommunens kust och skärgård

EU-projekt

Kommunens avgränsning av kust- och skärgårdsområdet följer till viss del miljöbalkens utpekade områden för särskilda hushållningsbestämmelser.
Kust- och skärgårdsområdet i Oskarshamns kommun
är lågt exploaterat jämfört med t.ex. storstadsregionernas skärgårdar, men bebyggelsetrycket i kommunens kustland är för den skull inte lågt, tvärtom!

•

Kärnverksamheterna; fiske, jordbruk och skogsbruk
är verksamheter som i stor utsträckning behöver hjälp
för att kunna fortleva, t.ex. fiskevård och transportstöd.

•

I Figeholm, finns en större fritids- och konferensanläggning.

•

Ostkustleden följer delvis kusten i kommunens norra
del.
Möjlighet till fritidsfiske finns i Marströmmen, Emån
och i hela skärgården.
Modernt boende i kust- och skärgårdsområdet landet
medför en rad problem jämfört med övrigt boende,
t.ex. vattenförsörjning och avloppshantering. Dessutom måste möjligheterna till service som
kommunikationer, omsorg, skola och handel kunna tillgodoses på ett hållbart sätt.

•

Kärnkraftverket i Simpevarp, Figeholms och Mönsterås bruk är stora
verksamheter som kan påverka miljön i
kust- och skärgårdsområdet.
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Emåprojektet
Syftet är att arbeta för en ekonomisk och
miljömässigt hållbar samhällsutveckling.
Mål 2, Öarna. (bebodda skärgårdsöar utan landförbindelse)
Projektet syfte är bl.a. att öka regionens
attraktions- och konkurrenskraft.
Leader +, Kustlandet (kusten och skärgårdsöar
med landförbindelse).
Projektets syfte är att höja livskvaliteten genom att
bevara och utveckla natur- och kulturresurser samt
en bra boendemiljö och småskalig näringsverksamhet.
BSEA, The Baltic Sea Environmental.
Ett pilotprojekt i syfte att skapa en modell till en
samordnad MiljöAtlas för Östersjön. Fullt utbyggd
ska den fungera som ett verktyg för räddningstjänsten m.fl. runt hela Östersjön för är att skydda
miljön i händelse av ett olje- eller kemikalieutsläpp
i havet. Projektet avslutades 1999.

Kapitel 26 - Kust och skärgård

•

Baltcoast.
Projektets syfte är att förbättra den fysiska planeringen i kustområdet. Västervik som angränsande
kommun i norr, med likartad skärgård och problemställningar, samverkar i projektet. Den fördjupade
översiktsplanen för kommunens kust och skärgård
finansieras, till viss del, genom EU-projektet.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogram för Oskarshamns kommun, 1993.

Miljöskyddsprogram

Kommunens behandling av de Nationella miljömålen
m.m. redovisas i Miljöskyddsprogram för Oskarshamns kommun, 2001.

Naturreservat
Djurskyddsområden

Ett antal naturreservat och djurskyddsområden finns
inom området.

Naturvårdsprogram

I Länsstyrelsens naturvårdsprogram, Natur i östra
Småland, 1997 är större delen av kommunens kust
och skärgård redovisat som klass I-område (högsta
naturvärde).

Områdesbestämmelse

Oskarshamn - Det
egna samhället

Områden av riksintresse

Riksintresse för

•

för energiproduktion finns i Simpevarp.

energiproduktion

•

för kulturmiljövård finns i den norra och södra delen av kommunens kust och skärgård.
för naturvård och friluftsliv gäller för större delen
av kommunens kust och skärgård.
av värdefullt material är stentäkterna i Flivik och
Hökhult.

•
•

Områdesbestämmelser gäller för fritidsbebyggelsen
Elsemar/Blackudd i Sörvik och Tillinge skärgård.

MB 3 kap. 8 §
MB 3 kap. 6 §

naturvård/
friluftsliv
MB 3 kap. 6 § material
värdefullt
MB 3 kap. 7 §

Länsstyrelsens skärgårdsutredning Hållbar skärgård,
miljö- och hushållningsprogram, 1999. Den är ett resultat av ett regionalt projektarbete i samverkan mellan länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar län, berörda kommuner, skärgårdsbor, föreningar m.fl.

Skärgårdsutredning

Miljövårdsberedningens betänkande Levande skärgård. En utvärdering av Hållbar skärgård med bl.a.
rekommendationer till kommunen att upprätta en fördjupad översiktsplan för kust- och skärgårdsområdet
senast 2005.

SOU 2000:67

Strandskydd och landskapsbildsskydd gäller 300 m
från Östersjöns strandkant, 200 m för sjön Götemaren samt 100 m för vissa sjöar och vattendrag.

Strandskydd
MB 7 kap. 13-18 §

Landskapsbildsskydd
NVL gamla 19 §
Se Kapitel 7, Vad säger
lagen?

Ur bokserien Oskarshamn – Det egna samhället.

•
•

kulturmiljövård

Utredningen Vattenbruk 87, antagen av kommunstyrelsen 1987, kan till viss del vara vägledande vid lokalisering av nya fiskeodlingar. Utredningens aktualitet
bör behandlas i den fördjupade översiktsplanen för
Oskarshamns kust och skärgård.

Fornminnen i en kustbygd, 1988. Lars Rönnbäck
Berg och jord, 1977. Mårten Aronsson, Lars
Rönnbäck
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Vattenutredning

Översiktsplan 2000

Övergripande mål

dana miljövärden att de ska behållas som de är och
inte tillåtas att bli större?

I en hållbar skärgård behöver många intressen tas tillvara och enas för att få till stånd en hållbar balans
mellan dessa. Därigenom nås en möjlighet att utveckla och samtidigt bättre skydda skärgården från bl.a.
överexploatering och skador på miljön.

Vindkraftsfrågan behandlades under översiktsplanens
samrådstid. Ett område till havs, norr om Blå Jungfrun, var då utpekad i planen. Kritik på läget har
framförts och frågan har lyfts över för fortsatt behandling i den fördjupade översiktsplanen.

Som utgångspunkt kommer redan formulerade mål
att användas: regeringens miljömål med delmål, regionala miljökvalitetsmål samt mål i kommunens miljöskyddsprogram.

Verksamheters utvecklingsmöjligheter i kustlandet har
stor samhörighet med utbyggnadsmöjligheterna,
framförallt de verksamheter som är inriktade på turism.

Planerad mark- och vattenanvändning

Fiskefrågorna, yrkes- och fritidsfiskets krav och möjligheter, är viktiga att behandla. För fiskens lek- och
uppväxtområden ska lämpliga skyddsområden avgränsas. Kustfiske med fasta redskap ska redovisas
och prioriteras.

Länsstyrelsen i Kalmar län håller på att se över strandskyddsbestämmelserna. Resultatet kommer att utgöra
ett viktigt underlag i planeringen av kommunens kust
och skärgård.

En annan stor fråga när det gäller byggande i kustlandet är grundvattnet. I de flesta delar av kustlandet är
det eller riskerar det att bli brist på bra dricksvatten
p.g.a. ökat uttag och därmed stor risk för saltvatteninträngning i grundvattnet. Dessutom kan bristfälligt
utförda avloppsanläggningar påverka grundvattnet
och försämra Östersjöns vatten.

Syftet med en fördjupad översiktsplan är att finna en
lämplig strategi för hur utvecklingen av kustlandet
bäst ska fortlöpa inom nedan redovisade ämnesområden.

Byggande för verksamheter och boende
Kommunens ställningstagande till en funktionsomvandling i kust- och skärgårdsområdet är en viktig
planeringsförutsättning i arbetet med den fördjupade
planeringen. Vilka konsekvenser kommer den att
medföra för kommunen, fritids- och permanentboende och för befintliga och nya verksamhetsutövare?
Var kan befintliga småstugor genom ytterligare byggrätter tillåtas bli större och nyttjas för permanent
bruk? Var har fritidsstugorna sådan karaktär och så-

För att motverka utveckling av dåligt dricksvatten
och en övergödning av Östersjön kan en strategi för
hantering av grundvatten, avloppsanläggningar, jordoch skogsbruk tas fram i arbetet med översiktsplanen.

Natur, kultur och friluftsliv
Ett steg i att utveckla och samtidigt skydda kustlandets
värden är att identifiera dessa genom inventeringar.
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I stort sett hela kust- och skärgårdsområdet är av
riksintresse för naturvård, friluftsliv och till viss del
även kulturmiljövård. Vad som är väsentligt för varje
intresse behöver en noggrannare precisering bl.a. för
att utgöra underlag för kommande beslut.

Totebo

Hjorted

E22
Blankaholm

Västerviks
kommun

Vimmerby
kommun

Vena

Mörtfors

Kommunikationer och service
För kusten som helhet är vägnätet till hamnanläggningar
och större bebyggelseområden av stor vikt.
Transportmöjligheter och tillgång till service i skärgården
är också väsentlig för boende och verksamheter.
Kommunikation har på senare tid även blivit en fråga
om möjligheterna till datakommunikation.
En utveckling av kustens och skärgårdens
kommunikationer och service bör behandlas i den
fördjupade översiktsplanen.

Kristdala
Fårbo

Bockara

•
•

23

Oskarshamn

34

För kommunens kust och skärgård bör en fördjupad
översiktsplan upprättas för att

•

Figeholm

E22

Planläggningsbehov
•

Misterhult

Hultsfreds
kommun

Berga

Kalmarsund

Högsby
kommun

lyfta fram de särdrag och den problematik som förknippas med skärgården.
kunna åstadkomma inventeringar som i stor utsträckning saknas för många ämnesområden i
skärgårdsmiljön.
kunna presentera åtgärdsförslag för
att nå en hållbar utveckling.
ta ställning till hur områden av riksintresse bör avgränsas och ta fram
förslag till lämpliga åtgärder för att
skydda dess värde.

Mönsterås
kommun

Högsby

23

Påskallavik

Borgholms
kommun

Emsfors

34
Fliseryd
Ruda

E22

Avgränsning av kust- och skärgårdsområdet för en fördjupad översiktsplan
N

0
V

Ö

S
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Underlagsmaterial
Underlagsmaterial
Kommunstyrelsens aktualitetsprövning

År

Underlagsmaterial

Digitalt

2000-04-18

År

Trafiknätsanalys för Oskarshamns tätort, Tekniska kontoret

1999

Digitalt

Översiktsplan 1990 (ÖP -90), Stadsbyggnadskontoret

1993

-

Vattenbruk 87, Tekniska kontoret

1987

-

Kommunöversikt och Markdispositionsplan, Stadsbyggnadskontoret

1980

-

Vatten, underlag till ÖP -90, K-konsult Kalmar

1988

-

Samlad bebyggelse i kommunen, Byggnadsnämndens bedömning, Stadsbyggnadskontoret

2000

x

Kalkningsplan för Oskarshamns kommun, S. Silverin

1987

Försurningskarta, SGAB Analytica
reviderad av Lönnbom VA-teknik

1986
2002

Markradonutredning, Sveriges Geologiska AB

1989

Restaureringsplan för Malghultegöl, Högskolan i Kalmar

1987

Skogsbruksplan för Oskarshamns kommuns skogar, Skogsvårdsstyrelsen

1998

x

Nyckelbiotopinventering, Skogsvårdsstyrelsen

1999

x

Avfallsplan, Tekniska kontoret

2002

x

Områdesplaner för Påskallavik - Vånevik - Emsfors, Misterhult och Figeholm

1982, 1984

Områdesplaner för kvarteren Pilen, Trekanten, Kajan, Rosen, Iris, Loke, Pärlan, Ekorren, Nestor, Pandora, Bocken
och Storken i centralorten, Stadsbyggnadskontoret

1986, 1981,
1984

-

Miljöskyddsprogram, Miljö- och hälsoskyddskontoret

2001

x

Handikappolitiskt program, Kommunledningskontoret

2002

x

Kulturmiljöprogram, Oskarshamns kommun

1993

x

Kulturhistoriska byggnadsinventeringar i centrala Oskarshamn och Figeholm, Kalmar läns museum

1978, 1979

-

Näringslivs- och sysselsättningsprogram, Kommunledningskontoret och FöretagsCentrum

1997

Trafiken i Oskarshamn, Tekniska kontoret

1985, 1988

-

Tillväxt- och Marknadsplan för Oskarshamn 2002-2004,
Kommunledningskontoret och FöretagsCentrum

2001

x

Trafikbullerutredning, Tekniska kontoret

1996

Förstudie Oskarshamn, (Kärnavfallsfrågan), Svensk Kärnbränslehantering AB

2000

x
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Underlagsmaterial

Underlagsmaterial

År

Digitalt

Underlagsmaterial
Levande skärgård, Miljövårdsberedningens betänkande
(SOU 2000:67)

SCB statistik, Statistiska centralbyrån
Ur bokserien Oskarshamn - Det ena samhället;
Fornminnen i en kustbygd, Lars Rönnbäck
Berg och jord, Mårten Aronsson och Lars Rönnbäck

1988
1977

-

Inventeringar av fågelfaunan, Oskarshamnsbygdens fågelklubb

1990

-

Naturvårdsplan, Döderhults Naturskyddsförening

1988

x

Länsstyrelsens granskningsyttrande - ÖP -90

1998

-

2000:10

x

Natur i Östra Småland, Länsstyrelsens naturvårdsprogram

1997

x

Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, Etapp I,
Naturvårdsverket

1997

x

Odlingslandskapet i Kalmar län, bevarandeprogram för
Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen

1995:16

x

Ängs- och hagmarksinventering, Länsstyrelsen

1989:21

x

Katalog H, regionalt planeringsunderlag, Länsstyrelsen

Vägen i kulturlandskapet, Vägverket Region Sydost

1994

Grushushållningsplan, Kalmar läns kommunförbund

1993

Hållbar skärgård, miljö- och hushållningsprogram, Länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar län

1999

Riksintresse för
- naturvård, Naturvårdsverket
- kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet
- friluftsliv, Naturvårdsverket
- yrkesfiske, Fiskeriverket
- värdefulla ämnen och material, SGU
- energiproduktion, Energimyndigheten
- vägar, Vägverket
- järnväg, Banverket
- sjöfart, hamnar, K-konsult Kalmar förslag till riksintresse

x
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År

Digitalt

2000

1999
1997
1988
1988
1996
1995
1999
2000
2000

EU-projekt;
- Mål 2, Öarna
- Emåprojektet
- Leader+, Kustlandet
- Leader+, Astrid Lindgrens hembygd
- Miljöatlas Östersjön, Bsea; The Baltic Sea Environmental
- Baltcoast

1999
2002

Kommunikationer i sydöstra Sverige (vision), Infraplan AB

2001

Österbanesystemet, Stråkstudier och fördjupninger, slutrapport, Infraplan AB

2002

x
x
x
x
x
x
x
x
-

x

Översiktsplan 2000

Handläggning av översiktsplanen

Tidsplan

Utställningsbeslut

Utställning

Utlåtande efter
utställning

Plan- och bygglagen

Samrådsredogörelse

PBL 4 kap. 3 §

PBL 4 kap. 4 §

december februari
2001/2002

mars - maj
2002

juni
2002

november december

januari
2003

februari/
mars
2003

Översiktsplanen skickas på samråd till kommunala nämnder, styrelser och förvaltningar, grannkommuner,
myndigheter, företag,
föreningar, media m.fl.

Resultatet av samrådet
och kommentarer till
framförda synpunkter
redovisas i en samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella
revideringar och kompletteringar av översiktsplanen samt ger
Stadsbyggnadskontoret
i uppdrag att ställa ut
översiktsplanen.

Översiktsplanen ställs
ut i minst två månader.

Efter utställningstiden
sammanställs synpunkter i ett utlåtande efter
utställning där bl.a.
länsstyrelsens granskningsyttrande kommenteras.

Översiktsplanen behandlas efter utställning
av kommunstyrelsen.

Samråd

Antagande
PBL 4 kap. 11 §

PBL 4 kap. 9-10 §
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Efter ett eventuellt
godkännande går översiktsplanen vidare till
kommunfullmäktige för
antagandeprövning.
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Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Mål

• anvisa nya områden för bostäder och verksamheter med hög attraktion och god

Kapitel 2

•
•
•
•
•
•
•
•
Befolkning

Hur?
Samverka

miljö.
effektivare utnyttja kommunens nerlagda kostnader i vägar, vatten- och avloppsnät.
slå vakt om vår natur- och kulturmiljö.
bidra till rent vatten och ren luft.
hushålla med naturresurser på ett varsamt sätt.
vårda kulturarvet.
kommunikationsfrågorna behandlas.
hävda lagkravet på tillgänglighet för alla.
ge förutsättningar till ett säkert och robust samhälle.

Vem?
SBK
KLK

• senast år 2010 ha minst 27 000 invånare.
• Näringslivs- och sysselsättningsprogram för Oskarshamns kommun revideras och Revidera och

Kapitel 5

Målen är formulerade efter de övergripande politiska målen.
Kommunens övergripande mål anger färdriktningen …
Översiktsplanen kan utgöra plattformen
som hjälper till att förverkliga dem.

Ett av kommunens nya övergripande mål.
Ytterligare mål, se Kapitel 2, Mål

Kapitel 4

Näringsliv

Kommentarer

kompletteras med en policy och ett handlingsprogram för turismen.

• Tillväxt- och Marknadsplan för Oskarshamn 2002 – 2004 förverkligas.
• marknadsföra kommunens tillgängliga verksamhets- och bostadsområden, värde-

KLK

komplettera
programmet
Planuppföljning

fulla kultur- och naturmiljöer m.m. på kommunens hemsida.
Bebyggelseutveckling

• om- och tillbyggnader av äldre byggnader utförs varsamt och anpassas till miljön Skydda värdefulla SBK

Kapitel 6

• en god tillgänglighet till byggnader, offentliga miljöer m.m. för människor med

och den lokala byggnadstraditionen.

•
•

funktionsnedsättning.
det handikappolitiska programmet utvärderas och revideras under varje ny
mandatperiod.
ny bebyggelse på landsbygden lokaliseras till befintliga husgrupper och byar.
BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

kulturmiljöer.
Beakta det
Handikappolitiska
programmet

KLK = Kommunledningskontoret
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KUF = Kulturförvaltningen

Kommunen kan hävda utformningsintressena bättre om de dokumenteras och tas
ställning till i förväg.
Handikappfrågorna ska behandlas kontinuerligt i den fysiska planeringen.

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Riksintressen

Hur?
Fördjupade
översiktsplaner
Detaljplaner
Områdesbestämmelser
Natur- eller kulturreservat

SBK

Kommun kan i översiktsplanen föreslå hur
riksintressenas värden tas tillvara genom
att föreslå olika åtgärder , t.ex. att natureller kulturreservat bildas, detaljplaner eller
områdesbestämmelser upprättas.

• skydda fiskens lek- och uppväxtområden
• möjligheter finns för omhändertagande av fisk i Oskarshamns hamn.

Fördjupad
översiktsplan

SBK

I den fördjupade översiktsplanen för kommunens kust och skärgård bör lämpliga
skyddsområden för fiskens lek- och
uppväxtområden anges.

SBK

I kommunens norra del finns två bergtäkter
av riksintresse; Flivik och Hökhult.

Fördjupad
översiktsplan
Detaljplan

SBK

Delar av området är även av riksintresse för
naturvård och friluftsliv samt omfattas hushållningsbestämmelserna.
För kärnkraftverket och Äspölaboratoriet
gäller detaljplan.

• väg 743 mellan Fårbo och Simpevarp klassas som riksintresse.

Bevaka frågan i
planeringen

SBK
KLK

Väg 743 bör enligt kommunens mening
vara av riksintresse eftersom den sammanbinder två riksintressen; kärnkraftverket
och E 22.

• förhindra åtgärder som motverkar en utveckling av järnvägen.

Bevaka frågan i
planeringen

SBK
KLK

Järnvägens förbindelse med Oskarshamns
hamnen är avgörande för riksintresset.

• förhindra åtgärder som motverkar en utveckling av Oskarshamns hamn.

Bevaka frågan i
planeringen

SBK
KLK

Sjöfartsverket kommer att ompröva sitt beslut
att hamnen är av riksintresse, vart fjärde år.

Kulturmiljövård
Friluftsliv
Kapitel 8

Kapitel 8

Värdefulla ämnen
och material

• avgränsa och föreslå skyddsområde i den fördjupade översiktsplanen för kommu- Fördjupad

• kärnkraftverkets infrastruktur efter en avveckling används av verksamheter med

Kapitel 8

•

Vägar

översiktsplan

nens kust och skärgård.

Kapitel 8
Energiproduktion

inriktning på energiproduktion.
utvecklingsområdet på Ävrö ges företräde för energiproduktion.

Kapitel 8

Järnväg
Kapitel 8
Farleder, hamn

Kommentarer

Se sammanställningen i kapitel 8, Riksintressen.

Naturvård

Yrkesfiske

Vem?

Kapitel 8

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Översiktsplan 2000
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Totalförsvaret

Hur?

• förändringar inom totalförsvarets intresseområden prövas i samråd med berörda

Vem?

Kommentarer

Samråda

SBK

Fördjupad
översiktsplan

SBK
KLK

Större delen av kommunens kust och skärgård berörs av miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

• utpekade områden skyddas.

Samverka

KLK

Flera av de större naturreservaten är Natura
2000 områden. Områdena kan även skyddas med avtal eller genom utarbetande av
lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner

Allmänna
intressen

• säkerställa en god tillgång till natur- och fritidsområden i framförallt tätortsnära

Natur

•

Grönstruktur-,
SBK
Natur- och Kulturmiljöplan
Utredning strategi

Kapitel 8

myndigheter.

Hushållningsbestämmelser

• exploateringsföretag eller ingrepp i miljön inte påtagligt skadar utpekade

Kapitel 8

• inga vattenregleringar genomförs eller vattenkraftverk byggs i Emåns vattenom-

områdens natur- och kulturvärden.
råde.

Natura 2000
Kapitel 8

Kapitel 9

•
Kultur
Kapitel 9

lägen.
en natur- och kulturmiljöplan för hela kommunen upprättas för bevarande och
utveckling.
analysera de utpekade opåverkade områdena och deras karaktär. Utforma en strategi för det fortsatta bevarandet.

Kulturmiljö• skydda värdefulla kulturmiljöer i samråd med berörda fastighetsägare.
program,
• kulturella miljöer på ett varsamt sätt blir tillgängliga för alla.
• upprätta kulturmiljöprogram för Centralorten, Misterhult, Figeholm, Fårbo Krist- Byggnadsminne,
dala, Bockara, Påskallavik samt områden av riksintresse för kulturmiljövård ( K
62, K 66, K 87)

Friluftsliv
Kapitel 9

• bevara tätortsnära grönområden och andra natursköna skogar.
• skapa goda förutsättningar till ett bra friluftsliv för alla och de funktionshindrades behov ska särskilt uppmärksammas.

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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SBK
KUF

Kulturmiljöprogram med förslag till rekommenderade åtgärder kommer att vara
till stor hjälp vid planläggning, bygglovgranskning, lokaliseringar m.m.

SBK
TK
BUF

En ”bra skogsmiljö” varierar mycket beroende på om man är motionär, svampplockare, älg, hackspett, blåklocka eller jägare

Detaljplan,
Områdesbestämmelser

Grönstrukturplan
Fördjupade översiktsplaner

Kommunens natur- och kulturvärden inventeras och digitaliseras för GIS - teknik.
Delar av materialet kan sammanställas för
att marknadsföra kommunen i olika sammanhang t.ex. böcker, broschyrer, bildspel
m.m.

KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Naturresurser
Vatten

• vattenskyddsområden för sjöarna Hummeln, Illern och Götemaren samt ett utökat Utredning •
•

Skogsbruk

kommunens egna skogar

• sköts enligt Skogvårdslagen och certifieringskrav med hjälp av en Grön
skogsbruksplan.

• inventera tätortsnära skogar.
• skogsbruksplaner revideras och digitaliseras för GIS användning.

Vem?

Kommentarer

SBK
TK
MHK

Ett nytt EU-direktiv kommer att ställa
ökade krav på vår vattenplanering över
kommungränserna i framtiden. Vattenfrågan berör flera av våra nationella miljökvalitetsmål.

Revidera och
digitalisera
kommunens
skogsbruksplaner

SBK
TK

75 % av kommunens markyta består av
skogsmark.
Skogen har stor betydelse för näringslivet,
friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Beakta jordbruksintresset

SBK

Kommunens enda större sammanhängande
jordbruksmark finns i Bockara.
Det gamla odlingslanskapet behandlas i
kapitel 9 Allmänna intressen, Kultur.

Utredningar
Natur- och
kulturmiljöplan
Information till
skogsbrukare

MHK
SBK

Oskarshamns kommun är en ”stenrik”
kommun. I den norra delen finns ca 5 miljoner m3 bergmassor (”skrotsten”).
Mobila mindre krossverk kan användas för
att ta tillvara på begränsade lokala bergmassor. Naturgrus kan sparas och transporterna begränsas.
En inventering av befintliga grus- och bergmassor är viktigt underlagsmaterial till Naturoch kulturmiljöplan som föreslås upprättas.

vattenskyddsområden

skydd av Fårbosjön utreds.
rullstensåsar, lämpliga för framtida vattenförsörjning skyddas.
mellankommunala vattenområden skyddas i samverkan.

Kapitel 10

Kapitel 10

Hur?

skogar i hela kommunen

• alla nyckelbiotoper och objekt med höga naturvärden sköts enligt miljömålet.
• minst 10 evighetsträd/ha produktiv skogsmark lämnas vid slutavverkning.
• snabbt få upp nya växtkraftiga bestånd efter avverkning.
Jordbruk
Kapitel 10

• jordbruksintresset beaktas vid lokalisering av verksamheter, bostäder och vägar.
• alla åtgärder som bidrar till ett bibehållande av det öppna landskapet prövas i
positiv anda.

Grus- Sten
Kapitel 10

•
•
•
•
•
•

grustäkter lokaliseras till områden inom naturvärdesklass III.
klass I- och II – områden undantas från fortsatt grusexploatering.
nya bergtäkter prövas mycket restriktivt. Utvidgning av befintliga täkter förordas.
återställningsarbetet förbättras och sker kontinuerligt under brytperioden.
nya bergtäkter för krossning undviks till förmån för omhändertagande av befintliga bergmassor (”skrotsten”).
inventera befintliga grustillgångar och bergmassor (”skrotsten”)

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Hur?

Infrastruktur 
Kommunikationer

• Trafiknätsanalys för Oskarshamns tätort följs upp med en strategisk transport-

Gator och vägar

•

Kapitel 11

•
•
•
•
Cykelvägar

plan.
E22 och Götalandsleden (Oskarshamn – Jönköping - Göteborg) har en hög vägstandard
alternativa vägsträckningar för Rv 23 förbi Bockara utreds med stor hänsyn till
vattenskyddsområde, natur- och jordbruksmark.
Norra Fabriksgatans bärighet utreds. Om en ombyggnad blir aktuell bör delar av
Döderhultsbäcken återskapas och friläggas som ett förskönande inslag i stadsbilden.
Döderhultsvägens förändrade trafiksituation utreds.
0-visionens riktlinjer beaktas vid förändringar i trafiksystemet.

• skapa attraktiva gång- och cykelstråk för att stimulera till en ökad användning

Kapitel 11

Vem?

Strategisk
transportplan
Utredningar

TK
SBK

E 22 och Rv 23 är av riksintresse.
Fartdämpande åtgärder för vägnätet skapas
i första hand genom anläggande av separata
gång- och cykelbanor, refuger, gatuplanteringar och dylikt. Åtgärderna får inte hindra
framkomligheten för kollektivtrafiken och
räddningstjänstens fordon.

GC - planer

TK
SBK

Vajerräcke utmed E 22 har satts upp för att
minska olyckor. Vägar med vajerräcke inbjuder inte till att cykla på. Alternativa cykelvägar/leder bör därför utredas och prioriteras.
Bra för turismen, folkhälsan och miljön.

Bevaka energifrågan i planeringen.

SBK

Simpevarpsområdet är av riksintresse för
energiproduktion.
Vindkraftverk till havs utreds vidare i den
fördjupade översiktsplanen för kommunens
kust och skärgård.

sett ur ett folkhälsoperspektiv.

• cykelleder genomförs på landsbygden.
• gång- och cykelvägen mellan Påskallavik och Vånevik byggs ut.
Energiförsörjning

• bostäder och verksamheter ansluts till fjärrvärmenätet vid nybyggnation och vid

Kapitel 11

•
•
•
•
•
•

större ombyggnader.
säkerhetsbestämmelser beaktas vid byggande i närheten av kraftledningar.
gjorda investeringar utnyttjas och att alternativ elproduktion inom Simpevarpsområdet utreds.
tillförlitlig teknik används vid uppvärmning och ventilation.
förnyelsebar energi används.
ansökningar om biovärmeanläggningar, vindkraft, solfångare m.m. prövas i en
positiv anda.
den ledningsbundna infrastrukturen; el och fjärrvärme beaktas i ett tidigt skede
vid nybyggnation och vid större ombyggnader.

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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Kommentarer

KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Data- och Telekommunikation

• datakommunikation beaktas i ett tidigt skede vid nybyggnation och vid större
ombyggnader.

Kapitel 11
Avlopp

• enskilda avloppslösningar, befintliga och planerade, genomförs efter miljö- och

Kapitel 11

Grönstruktur
Kapitel 11

Hur?

hälsoskyddsnämndens principiella riktlinjer.

• tätortsnära skogar inventeras.
• grönstrukturplaner upprättas med början i centralorten.
• återskapa eller nyanlägga våtmarker (dammar, översilningsmarker) inom kom-

Vem?

SBK
Beakta datakommunikationen
i planeringen.

Se även under rubriken Elektromagnetiska
fält.

MHK
Inventeringar.
Informera berörda
markägare.
Arbeta för godkända
avloppslösningar.

Ej godkända avlopp, näringsläckage från
skogs- och jordbruk bidrar till att bl.a. Östersjöns vikar håller på att växa igen.
Dåliga avlopp kan även förorena lokala
vattentäkter.

Inventeringar
Grönstrukturplan

En grönstrukturplan kommer att vara till
hjälp vid planering och för kommunens
skötsel.
Planen kan ange vad som ska bevaras och
var gröna ytor behöver kompletteras, våtmarker anläggas m.m.

TK
SBK

munen egna mark- och vattenområden.

• stödja projekt som bidrar till att Östersjön förblir levande.
Kommunikationer
Järnväg
Kapitel 11

•
•
•
•
•
•

Hamnar

förbättra nuvarande järnvägar till Kalmar, Nässjö och Linköping, till hög standard.
en kustjärnväg på sikt kan byggas.
järnvägen mellan Oskarshamn — Berga och Stångådalsbanan elektrifieras.
byggnation utmed järnvägsområdet följer de regler som gäller för en elektrifierad
järnväg.
järnvägens förutsättningar förbättras med mötes- och upplagsplatser i anslutning
till järnvägen.
anslutningar/stickspår till verksamheter kan byggans ut.

• Oskarshamns hamn lyfts fram i all marknadsföring som länets och regionens

Kapitel 11

•
•

viktigaste hamn.
goda väg- och järnvägsförbindelser möjliggörs för sjöfartens utveckling.
nya färjelinjer blir möjliga.

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

Fortsatt utredning KLK
av kollektiv- och SBK
godstrafiken i
samverkan med
näringslivet,
regionförbundet,
grannkommuner
m.fl.

Ett förbättrat kommunikationsnät ger miljövinster på sikt.
Se även under rubriken
Farligt gods.

Fortsatt utredning KLK
av kollektiv- och SBK
godstrafiken

Oskarshamns hamn är av riksintresse.
Se även under rubrikerna; Kommunikationer, Järnväg och Norra Hamnen

TK = Tekniska kontoret
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Kommentarer

Översiktsplan 2000
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Virkvarns flygplats

• nya bostäder ej lokaliseras inom flygets störningszon eller till in- och utflygning- Beakta gällande

Kapitel 11

•
•

Miljö- och
riskfaktorer
Kapitel 12

•
•
•
•
•
•
•

Buller

Hur?

Kapitel 12

•
•

Den som vill uppföra ett byggnadsverk med
en höjd av 40 meter eller högre, oavsett läge
ska göra en anmälan till Luftfartsverket.
Anmälan ska göras på Försvarsmaktens
blankett, skickas till Luftfartsverket, avdelningen Luftfart och Samhälle, för behandling och eventuell prövning hos Luftfartsinspektionen.
Trafiksäkerhetsfrågan överlämnas till Vägverket.

Riskanalyser
Säkerhetsprogram

RDTJ
SBK

För att leva upp till målet Oskarshamns
kommun ska vara en trygg och säker
kommun att bo, arbeta och vistas i är rekommenderade åtgärder viktiga att beakta.

Bullerprogram

SBK
TK

Buller upplevs olika beroende på hur känslig
en människa är. Låga frekventa ljud kan
vara minst lika störande som högre ljudnivåer. Helt bullerfria zoner är därför svåra
att ange.

regler.

tidigt i planeringen värna om miljön och förebygga risker.
verksamheter som etableras prövas utifrån ett samlat riskperspektiv.
stor hänsyn visas omgivningen så att riskbilden inte försämras av nya åtgärder.
vid ökad riskbild i första hand pröva alternativa lokaliseringar och i andra hand
konsekvenslindrande åtgärder.
aktuella riskpåverkande faktorer samt skyddsvärda eller känsliga objekt dokumenteras digitalt som underlag för samhällsplaneringen.
en god boendemiljö och ett säkert och robustsamhälle uppnås.
ett totalomfattande säkerhetsprogram, med utgångspunkt från flera riskanalyser
upprättas.

Bullerdämpande fasader och fönster, vid de mest trafikerade transportvägarna
genom tätorterna ska vara ett krav vid om- och nybyggnader.
genomfartstrafiken genom centrum minskas, framförallt med tanke på buller,
avgasutsläpp och trafiksäkerhet.
ett bullerprogram upprättas där bl.a. skjutbanor, eventuella bullerfria zoner samt
stadens nattbuller utreds.

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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Kommentarer

SBK
KLK
TK

sområdet
området runt flygplatsen så långt möjligt skydda mot åtgärder som kan försvåra
utnyttjandet.
trafiksäkerheten förbättras vid avfarten från E 22 till flygplatsen.

• skyddsåtgärder som motverka buller beaktas när nya detaljplaner upprättas.

Vem?

KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Föroreningar
Kapitel 12

• miljögifterna i Oskarshamns hamn, Malghultegöl i Kristdala och Kyrkfjärden i
•
•
•
•
•

Väder

Hur?

Påskallavik tas om hand på ett säkert sätt.
större verksamheters renade processvatten efterbehandlas ytterligare, i form av
våtmark eller liknande, på väg mot recipienten.
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) möjliggörs i alla nyplanerade områden.
våtmarker skyddas så långt som möjligt och nya tillskapas i områden där t.ex.
ytterligare kväverening är lämplig.
skydda viktiga sjöar, grundvatten och rullstensåsar för befintlig och framtida vattenförsörjning.
minska bilberoendet genom en god samhällsplanering som gör det mer attraktivt
att åka kollektivt, gå eller cykla.

• nya bostäder vid Östersjön byggs på en marknivå minst två meter över havsytans

Kapitel 12

normala vattenstånd.

Vem?

Kommentarer

TK
Utredningar –
SBK
Saneringsplaner
Grönstrukturplan
Utredning – vattenskyddsområden

Den restaureringsplan som gjordes 1987 för
Malghultegöl behöver uppdateras.
Flera av åtgärderna behandlas i kommunens Miljöskyddsprogram.

SBK
Detaljplan
Bygglovprövning.

Viktigt att beakta vid bygglovprövningar
och när nya detaljplaner upprättas i sjönära
lägen.

• översvämningsrisken beaktas vid lokaliseringsprövning av ny bebyggelse vid
sjöar och åar.
Radon

• det vid nybyggnation byggs radonsäkert.

Detaljplan
Bygglovprövning

•
•
•
•
•

Samverka med
TK
kollektivtrafiken, SBK
räddningstjänsten,
vägverket m.fl.

Kapitel 12

Trafiksäkerhet
Kapitel 12

vägstandard och trafiksäkerhet förbättras för E 22, Rv 23, Rv 34 samt Lv 127.
trafiksäkerheten höjs i tätorterna.
begränsa antalet utfarter till primärgator.
inga nya fyrvägskorsningar byggs.
reglera hastigheter;
- 30 km/h där oskyddade trafikanter passerar gator och vägar.
I bostadsområden utan genomfartstrafik.
- 50 km/h på huvudvägar som saknar övergångsställen och cykelöverfarter.
- 70/h på större huvudleder som saknar övergångsställen och cykelöverfarter.

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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SBK

Radonundersökning ska göras eftersom
lokala avvikelser kan finnas.

Lämpliga hastighetssänkande åtgärder är
refuger vid övergångsställen, blomsterarrangemang, ej för breda gator och vägar
separerade gång- och cykelvägar m.m.
Vägverket håller på med åtgärder utmed
E 22:an för att höja trafiksäkerheten

Översiktsplan 2000
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Störande
verksamheter

• farliga eller störande nya anläggningar lokaliseras med största möjliga hänsyn
till omgivningen samt med tillräckliga skyddsavstånd till befintlig bostadsbebyggelse.

Kapitel 12

Farligt gods

• farligt gods transporteras säkert med hjälp av god samhällsplanering, korta av-

Kapitel 12

•
•
Elektromagnetiska
fält

Hur?

stånd och säkra transportvägar.
transporter av farligt gods i större utsträckning sker på järnväg och med sjöfart.
nya verksamheter som tar emot leveranser med farligt gods lokaliseras i första
hand till de primära transportvägarna.

Lämpliga
lokaliseringsprövningar

Kapitel 12

•

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

SBK

pågående forskning

Program – strategi

KLK = Kommunledningskontoret
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SBK
(KLK)

Beakta farligt gods SBK
TK
i planeringen.
MHK

• byggnader och anläggningar där människor eller djur kommer att vistas lokalise- Bevaka/beakta
ras med hänsyn till risker med kraftledningar.
Skyddsavstånd för kraftledningar;
- 400 kV ledning 200 m
- 220 kV ledning 100 m
- 130 kV ledning 75 m
- 70 kV ledning 50 m
- 40 kV ledning 30 m
ett program och en framtida strategi utarbetas för elektromagnetiska fält från
stationära mobiltelefonimaster och andra kortvågiga sändare/motagare i tätorter
och på landsbygden.

Vem?

KUF = Kulturförvaltningen

Kommentarer
Vissa miljöfarliga anläggningar kräver tillstånd enligt miljöbalken
A-anl. - Miljödomstolen
B-anl. - Länsstyrelsen
C-anl. - Miljö- och hälsoskyddsnämden
Svårt att styra/planera för allt farligt gods,
t.ex. transporter med eldningsolja.

Runt kraftledningar skapas elektriska och
magnetiska fält, s.k. elektromagnetiska fält.
Magnetiska fält finns runt alla elektriska
apparater och ledningar.
En strategi och ett program är viktigt beslutsunderlag inför bygglovprövning av
t.ex. stationära mobiltelefonimaster med
tanke på både eventuella hälsorisker och
den direkta fysiska miljöpåverkan som
master utgör i landskapsbilden.
Innan programmet är framtaget bör operatörer som ansöker om bygglov samordna
sina master.

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Beredskapshänsyn i
samhällsplaneringen

• beredskapshänsyn beaktas i samtliga planeringsfrågor som berör

Kapitel 12

•
•
Social säkerhet
Kapitel 13

viktigt att engagera och uppmana till delaktighet genom en ökad informationsspridning och öppenhet.
sociala aspekter vägs in i samhällsplaneringen och i beslut som inte direkt är
förknippade med dessa. En helhetssyn och långsiktigt hållbara lösningar är avgörande för ett hållbart samhälle.

• upprätta ett stadsmiljöprogram, kulturmiljöprogram och en grönstrukturplan för

Kapitel 14

•

Uvö

redovisade miljö- och riskfaktorer framförallt befintliga kommunala anläggningar, vatten- och avloppsanläggningar, transportsystem, elenergisystem och informationsteknologi.
beredskapshänsyn uppmärksammas vid nyetableringar beträffande
byggtekniska konstruktioner, byggtekniska skyddsåtgärder, markförlagda system och installationssystem.
ny bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till hur lång
insatstiden är för den aktuella platsen.

• brottsförebyggande aspekter beaktas i planarbetet och bygglovgranskningen.
• skapa en trygg och säker miljö genom en god planeringa i samverkan. Det är
•

Centralorten

Hur?

hela centralorten.
nya detaljplaner upprättas för;
- ny bebyggelse eller ny anläggning* på rivningstomt
- ny bebyggelse som till form och/eller innehåll avviker från befintliga byggnader som ska ersättas.
- ny bebyggelse eller ny anläggning* med betydande påverkan på omgivningen
- väsentliga regleringar av trafiken.

• upprätta en skötsel- och användningsplan

TK
SBK

En samlad riskbild bearbetad med GIS ger
planeringsförutsättningar till en god samhällsplanering.

Samverka
”Blåsa liv” i
kommunens
Brottsförebyggande råd

SBK
KLK
SF

Mera delaktighet i planeringen, ett ökat
samarbete mellan den enskilde medborgaren, politiker och de som arbetar med fysisk
planering kan på sikt bidra till ett säkrare
samhälle.

Upprätta föreslagna program
och planer

SBK
TK
KUF

Utformning av bebyggelsestruktur, trafik,
service, handel och arbetsplatsers lokalisering ska ske så att miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö uppnås.
* = t.ex. parkeringsanläggning

Grönstrukturplan

SBK
TK

Området är av riksintresse för friluftsliv
och naturvård

Kapitel 14

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Kommentarer

Inventera –
digitalisera
Beakta frågan vid
bygglovprövning
och i den fysiska
planeringen.

Fritidsområde

RDTJ = Räddningstjänsten

Vem?

Översiktsplan 2000
Område
Kapitel

Rotvik, väster

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Hur?

Vem?

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program detaljplan

SBK

För att minska genomfartstrafiken bör en
ny vägsträckning söder om Saltvik utredas.
Lämpligt läge kan vara söder om Saltvik
mellan Saltviksvägen och Glabovägen.

• området snarast detaljplaneläggs.
• hela området ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät.

Detaljplan

SBK

Ett fritidsområde som håller på att bli
permanent.

• skötsel- och användningsplan upprättas.
• detaljplan upprättas för nya byggnader och anläggningar för fritidsverksamhet

Skötsel- och
användningsplan
Detaljplan

SBK
TK

Skogsbruk ska bedrivas med hänsyn till
fritidsintresset.

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program Detaljplan

SBK
MHK

Ingen ny bebyggelse bör tillåtas innan vatten och avloppsfrågan har utretts.

• detaljplan. upprättas för ny bebyggelse.

Detaljplan

SBK

Utvecklingsområdet är beläget ca 250 meter
söder om Fallebo gård.

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program Detaljplan

SBK

Om en ny anslutningsväg till Kilen och
Döderhultsområdet byggs bör den norra
väganslutningen (norr om Kilen) till E 22
stängas för trafik.

SBK
TK

Ett av kommunens första naturreservat
finns inom området.

Bostadsområde
Kapitel 14

Rotvik, öster
Bostadsområde

Kommentarer

Kapitel 14
Havslätt
Fritidsområde
Kapitel 14
Kilen
Bostadsområde
Kapitel 14
Nordvästra Fallebo
Bostadsområde
Kapitel 14
Norra trafikplatsen
Verksamhetsområde
Kapitel 14

Fagereke

• upprätta en skötsel- och användningsplan.

Fritidsområde
Kapitel 14

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område
Kapitel

Grimskallen 
Oljeberget

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Hur?

Vem?

• områdets fritids- och naturvärden behandlas i den föreslagna grönstrukturplanen. Grönstrukturplan SBK
TK

Fritidsområde
Kapitel 14

Döderhultsdalen

Kommentarer
Området är en grön oas både för biologisk
mångfald och närboende. Ett sammanhängande gångstråk från Havslätts badplats, förbi gamla oljehamnen, Humlekärrshults koloniområde över ”oljeberget” till
Humleplan kan anläggas. Områdets naturvärden inventeras och behandlas i grönstrukturplanen.

Inventera
Skötsel- och
användningsplan
Trafikutredning

SBK
TK

Kapitel 14

• inventera områdets natur- och kulturvärden .
• upprätta en skötsel- och användningsplan.
• begränsa motorfordonstrafiken inom området.
• beakta den nedlagda deponin i den sydöstra delen av Döderhultsdalen.

Jordbruk bör bedrivas så länge det finns
intresse att bruka marken.
En våtmarker, är lämpliga att anlägga i
anslutning till Döderhultsbäcken och Fredriksbergs herrgård. Nya gång- och cykelstråk som förbindelse mellan Svalliden och
Rödsle och mot centrum.

Centrum  Inre
hamnen

• detaljplaner upprättas när planerade förändringar saknar stöd i gällande plan.
• området vid nuvarande busstationsområdet tas tillvara på ett stadsmiljömässigt

Detaljplan
Utredning

SBK
TK

Den påbörjade utvecklingen av inre hamnen bör fortsätta. Ytterligare byggnader
med aktiviteter av allmän karaktär t.ex.
museum, turistservice m.m. bör ingå i de
fortsatta arbetet.

Grönstrukturplan

SBK
TK
MHK

Planen kan fungera som en skötsel plan för
Tekniska kontoret men även ge information
om parken till allmänheten via vår hemsida
på Internet.

Fritidsområde

Område för bostäder,
verksamheter och
service
Kapitel 14

sätt, efter det att resecentrum vid järnvägsstation förverkligats.

• inre hamnområdet blir en del av centrum.
• nuvarande trafik/utfarter utmed Döderhultsvägen förbättras innan ytterligare etableringar tillåts.

Stadsparken
Fritidsområde

• Stadsparkens utveckling och bevarande behandlas i den föreslagna grönstrukturplanen.

Kapitel 14

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Översiktsplan 2000
Område
Kapitel

Norra Hamnen

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Hur?

Vem?

• detaljplanen för hamnens verksamhetsområde revideras.

Detaljplan

SBK

Norra Strandgatan bör förbli en allmän
gata.
En utbyggnad av hamnområdet är möjlig
enligt gällade detaljplan.

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program detaljplan

SBK
TK

En ny sträckning av Rv 23, söder om lasarettet och en ev. framtida kustjärnväg/järnvägsstation m.m. bör bl.a. behandlas i det
programmet

• förverkliga ett resecentrum vid järnvägsstation i samverkan med buss/tåg/färja.
• en ny färjeangöring byggs med uppställningsytor för gods, bilar m.m.

Detaljplaner

SBK

Färjetrafikens utveckling är inte bara en
lokal fråga utan viktig för regionen och
landet.
En ombyggnad av färjeangöringen m.m.
kommer att medföra att färjetrafiken kan
vändas och styras via Gröndalsbron och
Skeppsbrokajen/Brädholmen.

• bevara området för fritidsändamål och allmänhetens tillgång till fria stränder.

Grönstrukturplan

SBK
TK
BUF

Inom området finns ett mindre bostadsområde vid Lotsgården i övrigt anläggningar
och byggnader för fritidsverksamheter.

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program detaljplan

SBK

Området är lämpligt för verksamheter med
behov av nära kontakt med järnväg, hamn
och E 22. Närhet till ställverk med högspänningsledningar ger goda förutsättningar för elintensiva verksamheter.

• fortsatt utveckling av deponiområdet regleras i detaljplan.

Program detaljplan

SBK
TK

Området lämpar sig för verksamheter som
är kopplade till avfallshantering.

Verksamheter
Kapitel 14

Norra Kronoparken
Verksamhetsområde
Kapitel 14

Södra Hamnen
Verksamhetsområde
Kapitel 14

Ernemar och
Gunnarsö

Kommentarer

Fritidsområde
Kapitel 14
Södra Kronoparken
Verksamhetsområde
Kapitel 14

Storskogen
Verksamhetsområde
Kapitel 14

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Klämna

Hur?

Vem?

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning..

Program detaljplan

SBK
TK

Området bör planeras som en stadsdel med
bostäder, arbetsplatser, service, grönområde
m.m.
Södra delen bör vara av intresse för verksamheter förutsatt att en ny väganslutning
till E 22 kommer till stånd.

• skogsbruket bedrivs så att det främjar fritidsintresset.
• bevara området för fritidsändamål.

Skogsbruksplan

TK
BUF
SBK

Inom området finns ett belyst motionsspår.
Skogsbruket ska bedrivas så att det främjar
fritidsintresset.

• geoteknisk undersökning genomförs innan detaljplan upprättas.

Geoteknisk
undersökning
Detaljplan

SBK
TK

Området är beläget ca 1 – 1,5 km från Kristineberg centrum med dagligvarubutik,
skola, bibliotek m.m.

• förändringar i mark- och vattenanvändning prövas med stor hänsyn till gällande

Inventera
enskilda avlopp
Detaljplaner

SBK
MHK

Förändringar inom föreslaget utvecklingsområde för verksamheter prövas med
detaljplan.

Utredning

SBK
TK

De boende i Bockara är angelägna att en ny
förbifart av Rv 23 omprövas.

Inventera dokumentera
Fördjupad
översiktsplan

SBK
MHK

Del av Bråbygden är av riksintresse för
naturvård och föreslaget som Natura 2000
område.
Bråbygdens vatten- och avloppssituation,
natur- och kulturvärden, servicebehov, utbyggnadsmöjligheter m.m. är viktiga att
behandla i den fördjupade översiktsplanen.

Bostads och Verksamhetsområde
Kapitel 14

Kristineberg
Fritidsområde
Kapitel 14
Sydöstra Kristineberg

Kommentarer

Bostadsområde
Kapitel 14

Björnhult
Kapitel 15

•
Bockara
Kapitel 16

restriktioner samt Kristdalaåsens och Stor-Bråns höga naturvärden
befintliga enskilda avlopp inventeras som förberedelse för en gemensam anläggning.

• alternativa vägsträckningar av Rv 23 utreds med hänsyn till områdets vattenförsörjning, högt klassade natur- och jordbruksmark.

• upprätta ett kulturmiljöprogram.
Bråbygden

• upprätta en fördjupad översiktsplan.

Kapitel 17

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Översiktsplan 2000
Område
Kapitel

Figeholm

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Hur?
Kulturmiljöprogram

SBK

Den kulturhistoriska byggnadsinventeringen
från –79 behöver kompletteras.

• ny bebyggelse prövas med detaljplan.

Detaljplan

SBK

I anslutning till området finns skola, sporthall, bandybana, tennisbanor, motionsspår
m.m.

• upprätta en detaljplan. Bevara gröna stråk och utblickar mellan Påkhäradsvägen

Detaljplan

SBK
TK

Ett attraktivt läge nära kusten. Begränsade
utbyggnadsmöjligheter.

Naturreservat
Detaljplan

TK
SBK

Naturreservat och Natura 2000 område
håller på att bildas. Värdefulla nyckelbiotoper m.m. finns inom området.

Skogsbruksplan

TK
BUF

Ett värdefullt område för angränsande
skola och bostadsområden.

Bostadsområde
Kapitel 18
Södra Högskulla
Bostadsområde

Kommentarer

• upprätta ett kulturmiljöprogram.

Kapitel 18
Norra Högskulla

Vem?

och vattnet.

Kapitel 18
Fighult
Fritidsområde

• ett naturreservat bildas och att en skötselplan upprättas som gör att området blir
tillgängligt för allmänheten utan att dess värden skadas.

Kapitel 18
Högskulla
Fritidsområde

• skogsbruket bedrivs så att det främjar fritidsintresset. Endast byggnader för fritidsverksamhet tillåts.

Kapitel 18

Fårbo

• hela Fårbosjön skyddas som vattentäkt.
• kulturmiljöprogram upprättas.

Utöka bef. vatten- TK
skyddsområden
SBK
KultumiljöKUF
program

Sydvästra Fårbo

• lämpliga verksamheter lokaliseras till området.

Detaljplan

SBK

Nya verksamheter kan tillåtas som inte
påverkar vattenskyddsområdet eller är
störande för omgivningen.

• bostäder och/eller lämpliga verksamheter lokaliseras till området.

Detaljplan

SBK

Inom området finns en motionsslinga vilken
kommer att påverkas vid en ändrad markanvändning.

Verksamhetsområde
Kapitel 19
Sydöstra Fårbo
Bostads- och Verksamhetsområde
Kapitel 19

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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KUF = Kulturförvaltningen

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Kristdala
Kapitel 20

Misterhult
Kapitel 21

Mörtfors
Kapitel 22

•
•
•
•

Hur?

Vem?

Kommentarer

Kulturmiljöprogram
Utredningar
Vattenskyddsområde

SBK
KUF
TK
MHK

I den nordöstra delen av samhället finns
lediga bostadstomter. Befintlig bebyggelse
kan förtätas i centrala lägen men ytterligare
utbredning utmed infartsvägarna bör undvikas.

• kulturmiljöprogram upprättas.
• detaljplanen norr om kyrkan ändras så att byggrätten ersätts med parkmark.

Kulturmiljöprogram
Detaljplan

SBK
KUF
TK

I den sydöstra delen av samhället finns lediga bostadstomter.
Ett område för verksamheter föreslås i den
sydvästra delen. Kommunen är inte markägare.

• kulturmiljöprogram upprättas.
• området med gamla slaggvarpar, rester efter det gamla kopparverkets verksam-

Kulturmiljöprogram
Utredning
Detaljplan

SBK
KUF

Nybyggnation genom förtätning prövas
med detaljplan.
Mörtfors är av riksintresse för naturvård,
friluftsliv och norr om gäller riksintresse
för kulturmiljövård samt Natura 2000.

kulturmiljöprogram upprättas.
kommunens befintliga bostadstomter bebyggs.
Malghultegöls föroreningar åtgärdas snarast.
Sjön Hummeln skyddas som vattentäkt.

het, undersöks inför en eventuell sanering.

• detaljplan upprättas.
Påskallavik

• kulturmiljöprogram upprättas för hela samhället.
• Gatkärret, Krokö och Nötöfjärdens miljögifter saneras.

Kulturmiljöprogram

SBK
KUF
TK/MHK

Kulturmiljöprogram upprättas i samråd
med bl.a. Hård Klang.

Norra Vånevik

• vatten- och avloppssanering genomförs i samband med att detaljplan upprättas.

Utredning
Detaljplan

SBK
MHK

Begränsad förtätning av bostadsbebyggelsen kan övervägas.
Strandpartier ska lämnas orörda.
Stor hänsyn ska tas till stenindustrins kulturmiljö.

• vatten- och avloppssanering genomförs i samband med att detaljplan upprättas.

Utredning
Detaljplan

SBK
MHK

Inom området finns flera aktiva delar där
kompletterande bostadsbebyggelse kan uppföras. Stor hänsyn ska tas till stenindustrins
kulturmiljö.

Bostadsområde
Kapitel 23

Södra Vånevik
Bostadsområde
Kapitel 23

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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Översiktsplan 2000
Område
Kapitel

Västra Vånevik

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Hur?

• lämpliga verksamheter lokaliseras till området.

Detaljplan

Vem?

Kommentarer

SBK

Lämpligt läge för verksamheter med behov
av närhet till E 22.

SBK
TK

Endast bebyggelse för fritidsintresset bör
tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till fritidsintresset.

Verksamhetsområde
Kapitel 23
Vånevik och
Påskallavik
Fritidsområde
Kapitel 23
Norra Påskallavik

• området bevaras som natur- och fritidsområde.
Användnings• gång- och cykelvägen utmed Kustvägen byggs ut med en planskild anslutning till och skötselplan
Våneviksområdet.

• attraktiva bostadstomter blir tillgängliga.

Detaljplan

SBK

Ny bebyggelse kan planläggas norr och
väster om Sjöhagsgatan. Ett attraktivt läge
nära havet och fritidsområde.

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program
Detaljplan

SBK

Programmet bör behandla hur området kan
bevaras och utvecklas utifrån de kulturmiljövärden som finns.

• bevara området för fritidsändamål.

Användningsoch skötselplan

SBK
TK

Endast bebyggelse för fritidsintresset bör
tillåtas. Skogsbruk bör bedrivas med hänsyn till fritidsintresset.

• områdets sanering och framtida användning utreds snarast.

Utredning
Detaljplan

SBK
MHK

Bostadsområde
Kapitel 23
Herrgårds- och
hamnområdet
Bostadsområde och
Fritidsområde
Kapitel 23
Stridsholm
Fritidsområde
Kapitel 23
Emsfors
Kapitel 23

BUF = Barn- och utbildningsförvaltningen

KLK = Kommunledningskontoret
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KUF = Kulturförvaltningen

Förfallet får inte fortsätta! Angeläget att
skydda Emån och dess höga natur- och fritidsvärden, klassade som riksintressen.

MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret

Sammanfattning av rekommenderade åtgärder
Område

Oskarshamns kommun ska verka för att:

Kapitel

Nötö

Hur?

Kommentarer

• ett program upprättas som förberedelse för detaljplaneläggning.

Program
Detaljplan

SBK
TK
BUF

Området har höga värden både för de boende i samhället och som en utveckling för
turismen. Angeläget att påbörja arbetet i
samverkan med de boende i Påskallavik.

• bevaka att kommunfullmäktiges beslutade villkor genomförs och att avstämning

Fördjupad
översiktsplan
Detaljplan

KLK
SBK

KF har beslutat att Svensk Kärnbränslehantering får genomföra platsundersökningar i
Simpevarpsområdet.
Eventuella förändringar i anslutning till
befintligt verksamhetsområde kommer att
behandlas i den fördjupade översiktsplanen
för kommunens kust och skärgård.

Kapitel 23

Simpevarp

Vem?

Kärnavfallsfrågan

sker i övergången mellan inledande och komplett platsundersökning.
den fortsatta översiktliga planeringen bedrivs parallellt och med beaktande av
den fortsatta beslutsprocessen.

Kapitel 24

•

Solstadström

• en utveckling av Solstadström inriktas på friluftslivet och turismen.

Fördjupad
översiktsplan
Områdesbestämmelser

SBK

Utvecklingen av Solstadström är en mellankommunal fråga, eftersom en del ligger i
Västerviks kommun. Gränsen går i Marströmmen.
Solstadström är av riksintresse för naturvård och friluftsliv samt gränsar till riksintresse för kulturmiljövård och Natura 2000
område.

• fritids- och yrkesfiskets krav och möjligheter utreds.
• kommunens kust och skärgårds vattenförsörjning tryggas.
• grunda vikar och bottnar som reproduktionsområden för fisk inventeras och

Fördjupad
översiktsplan

SBK
MHK
KLK
(Turism)

Större delen av kommunens skärgård är av
riksintresse för naturvård, friluftsliv, Natura
2000. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer att bedrivas i samverkan med Västerviks kommun.
Olika EU-projekt kan göra det möjligt att
genomföra åtgärder som bidrar till att utveckla en levande skärgård.

Kapitel 25

Kust och
skärgård
Kapitel 26

skyddas.

• kust och skärgårdsområdet förblir levande.

RDTJ = Räddningstjänsten

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SF = Socialförvaltningen

TK = Tekniska kontoret
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