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Inledning 
I granskningsutlåtandet sammanställs inkomna synpunkter från granskningstiden 

tillsammans med kommunens svar på hur synpunkterna beaktas i den fortsatta 

hanteringen av planärendet. Här redovisas även de ändringar av planhandlingarna som 

har gjorts inför antagandeskedet och vilka synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

Granskningsskedet 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande, vilket betyder att planförslaget varit ute på 

samråd och granskning innan antagandeprövning sker hos kommunfullmäktige. 

Granskningen pågick 16 september – 14 oktober. Under granskningen har berörda 

sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar tillfälle att lämna synpunkter 

gällande detaljplanen. Granskningen kungjordes på kommunens anslagstavla, på 

kommunens hemsida och genom annons i kommuntäckande dagstidning och genom 

direktutskick till berörda sakägare. Handlingarna har funnits tillgängliga på hemsidan och 

i entréerna i Stadshuset och i Kulturhuset. 

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

Särskilt PM om åkergrodan finns bilagd handlingarna. 
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Plankarta 
 

- Bestämmelsen adr-damm 

- Planbestämmelse att ventiler och avstängningsanordningar ska finnas för att förhindra 

spridning av släckvatten vid eventuell brand  

- uppställningsplatser för transporter med farligt gods ska förses med oljeavskiljare.  

- Bestämmelse vall justeras. 

 

 
Planbeskrivning 
Revideringar i planbeskrivningen har gjorts utifrån de ovanstående ändringarna som 

genomförts på plankartan. Utöver detta har följande lagts till eller förtydligats närmare i 

planbeskrivningen. 
 
- Tillståndsansökan  för vattenverksamhet har prövats i mark- och miljödomstolen och 

beviljats.  

- Justerats gällande föroreningsnivåer. 

- Beskrivning gällande kulturmiljö, jordbruksmark och åkergrodan. 

- Kulvertering utformas så att vandringshinder undviks. 

 

 

Utöver ovan nämnda justeringar har även mindre redaktionella ändringar gjorts. 

 
 
Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden inkom 13 skriftliga yttranden.  

 
 
Yttrande från  Ankomstdatum  
 

1. Länsstyrelsen  2021-    

2. Trafikverket  2021-10-13   

3. Lantmäteriet  2021-09-30   

4. Biologiska sällskapet  2021-10-11   

5. Skogsstyrelsen  2021-09-28   

6. Oskarshamnsbygdens fågelklubb samt Skogsgruppen Oskarshamn 2021-10-24  

7. Region Kalmar län   2021-10-12  

8. Skanova  2021-09-24  

9. Hembygdsföreningen 2021-10-16  

10. E.ON   2021-10-12 

11. Klimatgruppen i Oskarshamn 2021-10-14 

12. Föreningen Den goda jorden 2021-10-24 

13. Föreningen Skydda skogen 2021-10-24 

 
 

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

synpunkterna beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 

Planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

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

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

om den antas. Med anledning av att frågor om förorenad mark och dagvatten samt MKN för 

vatten inte har hanterats på ett tillräckligt sätt kan planläggningen inte anses vara lämplig i 

nuläget. Det är även viktigt för planens genomförbarhet att kommunen beaktar 

Länsstyrelsens synpunkter enligt annan lagstiftning enligt nedan. 

Länsstyrelsen befarar att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till: 

 Hälsa och Säkerhet 

 MKN för vatten 

Hälsa och säkerhet 

Förorenad mark 

I länsstyrelsens samrådsyttrande anges att planhandlingar behöver kompletteras med 

vilka föroreningsnivåer som ska gälla på samtliga delar av planområdet. Kommunen har 

angett att föroreningar i nivå med MKM, mindre känslig markanvändning ska gälla för 

industrimark (J, T, E, GATA). Det är otydligt vilka nivåer som ska gälla för NATUR. 

Även om inte området ska bebyggas behöver det anges vilka föroreningsnivåer som ska 

gälla. Om en förorening påträffas behöver det vara tydligt vad som är godtagbart enligt 

planen. Kommunen behöver komplettera och förtydliga planhandlingarna. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att föroreningsnivåer inte är en nivå för vad som är 

accepterat att  förorena en fastighet till, utan det är en nivå för vad som är godtagbart att 

lämna kvar på fastigheten när en förorening påträffas eller efter en sanering. 

Länsstyrelsen vill även observera kommunen på att oberoende av markanvändningen 

ska  tillsynsmyndigheten involveras om det upptäcks en förorening. 

Trafik 

En vägplan fram till och med lokaliseringsskedet för nydragning av Rv 37/47 från E22 södra 

trafikplatsen västerut till Århult är under framtagande i Trafikverkets regi och medfinansierad 

av Oskarshamns kommun. I utredningen ingår, förutom ny vägsträckning, även förslag på ny 

anslutning till E22 samt möjligheter att ansluta kommunala planområden för logistik och 

industri enligt nuvarande detaljplaneförslag. I remissförslag till regional transportplan 2022- 

2033 finns projektet föreslaget sent i planperioden och förutsätter kommunal 

medfinansiering. 

Föreslagen detaljplan kommer att genera ökade trafikmängder. Anslutningarna till E22 och 

dess ramper har begränsningar i kapacitet och stopplikt vid utfarten till E22 söderut kan 

komma att ha effekter för framkomlighet på E22. Särskilt den tyngre trafikens acceleration kan 

ha en uppbromsande effekt för trafiken på E22. För att kunna utnyttja planområdets fulla 

potential före ny Rv 37/47 med tillhörande åtgärder i och kring trafikplatsen är anlagda måste 

kommunen vara beredd att medverka till och finansiera eventuella behov av kapacitetshöjande 

åtgärder i och kring trafikplatsen. Länsstyrelsen ser inte i dag att Riksintresset E22 riskerar att 

påtagligt skadas av planförslaget men trafikutvecklingen från området måste följas upp i takt 

med att planområdet ianspråktas, och i de fall åtgärdsbehov identifieras måste avtal om åtgärder 

och finansiering föregå ytterligare trafikgenererande verksamhetsetableringar. Norrgående 
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ramp från trafikplatsen är ombyggd för ökad kapacitet och säkerhet samt tunnel under E22 är 

förberedd för Scanias interna trafik. Detta har skett i samverkan mellan Oskarshamns kommun 

och Trafikverket. För att minska belastningen av den tunga trafiken i trafikplatsen är det 

angeläget att Scanias interna trafik kan hanteras genom tunneln. Ny Rv 37/47 bedöms med 

nuvarande kännedom om området behöva dras i den relativt trånga korridoren mellan 

järnvägen och Scanias logistikcenter. Området begränsas dessutom av behovet av bro över 

järnvägen, ett större ställverk i norr samt den bro på E22 där såväl Åsavägen som järnvägen 

passerar. Inom denna begränsade yta ska såväl kapacitetsstarka anslutningar till såväl E22 som 

industriområde och ny riksväg anläggas. Framtida väglösningar i området kan få påverkan på 

detaljplanen i form av t.ex. anslutningspunkt av bro över järnvägen. Kring järnvägen, som 

utgör riksintresse för infrastruktur, råder ett generellt byggnadsfritt avstånd på 30 meter. 

MKN för vatten samt dagvatten 

Länsstyrelsen efterlyste vid samrådet förtydligande gällande effekter som uppstår då delar 

av Applerumeåns svämplan exploateras. Frågan har delvis besvarats vid granskningen. 

Fortfarande kvarstår det faktum att en viss andel av Applerumeåns svämplan hårdgörs. 

Förslag till frödröjningsdammar kopplat till detaljplanen har prövats av mark- och 

miljödomstolen som gett kommunen miljötillstånd (enligt 11 kap. MB), som i sin tur kan 

möjliggöra genomförandet av detaljplanens förslag till fördröjning av dagvatten (och 

eventuellt  industrivatten). Tyvärr leder det till konsekvenser för Applerumeån och dess 

svämplan inklusive däri liggande våtmarksområden. Kommunen har tagit fram relevanta 

utredningar för att så långt möjligt få till fördröjning och rening av yt- och dagvattnet innan 

det når främst recipient Applerumeån (men även delvis Klämnabäcken och storskogens 

avfallsanläggning) och därefter slutrecipient Östersjön. Men frågan kvarstår varför 

kommunen valt att lägga tre  frödröjningsdammar inom svämplanet? 

Det är fortfarande otydligt hur dessa tre konstruerade fördröjningsdammar ska klara denna 

typ  av rening innan vattnet går vidare ut i Applerumeån samt ifall dessa fördröjningsdammars 

samlade effekt menligt kan inkräkta på Applerumeåns svämplan. Länsstyrelsen vill förtydliga 

att det inte anses lämpligt att förlägga dammar inom svämplanet  med tanke på den påverkan 

dessa innebär, trots Mark- och miljödomstolens tillstånd. De tre fördröjningsdammarna borde 

kunna placeras på en högre höjd och längre in mot industrimarken. Utöver påverkan på själva 

svämplanet kommer också våtmarker och fiskvärden att påverkas. 

Detaljplanen omfattar totalt 180 ha varav 15 ha hårdgjord yta är kopplade till svämplanet; 

Inom  industrimarken ska endast 5 % av marken vara genomsläpplig. Det vore fördelaktigt om 

kommunen själva kan reda ut och förtydliga sambanden så att det blir tydligt mellan 

fördröjningsdammarnas placering och reningsförmåga i svämplanet. Kommunen behöver 

också  utveckla varför de tre tidigare förstegen (reningsdammar till fördröjningsdammarna) 

har valts bort från handlingarna och plankartan. Är deras funktion enbart kopplat till eventuell 

förorenad mark eller vad hade dessa dammar för funktion? Har detta istället kompenserats på 

något sätt via de nuvarande fem föreslagna fördröjningsdammarna?  

Bestämmelsen adr-damm ligger inom kvartersmark på plankartan och inte inom allmän 

platsmark. Bestämmelsen redovisas under egenskapsbestämmelser för utformning av allmän 

platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  

Rådgivande synpunkter 

Natur 

Kommunen har skrivit i planbeskrivningen och MKB att åkergrodan finns med på bilaga 2 till 

artskyddsförordningen (AF) och att eventuell dispens söks enligt 15 § AF. Detta stämmer inte. 

Åkergroda finns på bilaga 1 till AF vilket innebär att den är fridlyst enligt 4 § AF och 

eventuell  dispens söks enligt 14 § AF. Enligt ny dom från EU kan man inte undvika 

dispensprövningen för dessa arter genom att göra   bedömningen att arten har gynnsam 

bevarandestatus och därför krävs inte dispens. Om åkergrodan, inklusive ägg och yngel, 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL FASTIGHETER 

 

 

 
5 (16) 

 

riskerar att dödas eller störas krävs dispens från AF. Om fortplantningsområde eller viloplats 

för arten riskerar att skadas eller förstöras krävs dispens. Kommunen behöver rätta till detta i 

planbeskrivning och MKB och göra en korrekt bedömning av hur grodan och dess livsmiljö 

kommer att påverkas. Dispens ska finnas innan detaljplanen antas eftersom den krävs för 

genomförandet av planen. 

Risker 

I planbeskrivningen på s 28 anges att uppställningsplatser för transporter med farligt gods ska 

förses med oljeavskiljare. Likaså att ventiler och avstängningsanordningar ska finnas för att 

förhindra spridning av släckvatten vid eventuell brand. Planbestämmelse gällande detta saknas 

på plankartan.  

 

Buller 

I samrådsyttrandet ansåg Länsstyrelsen att plankartan behövde kompletteras med uppgifter om 

hur hög skyddsvallen ska vara samt dess längd för att säkerställa god boende miljö samt att 

genomförandebeskrivningen skulle förtydligas med vem som ansvarar för att vallen byggs 

samt när den ska vara färdigställd i relation till annan exploatering. Kommunen har besvarat 

samrådsyttrandet med att man inte avser komplettera plankartan på grund av att 

bullerberäkningar visar att gällande riktvärden inte överskrids. Anledningen att vallen byggs är 

att erbjuda närmaste fastighet ytterligare visuellt och bullermässigt skydd som  kompensation. I 

planbeskrivningen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning framgår vilka trafikmängder 

som förväntas inom detaljplaneområdet och översiktliga bullerberäkningar. Dessa beräkningar 

visar att riktvärdet för trafikbuller inte riskerar att överskridas vid närliggande bostad och att 

det finns god marginal till riktvärdet. Då det inte finns ett skyddsbehov ur bullersynpunkt 

borde  det räcka med att detaljplanen medger att en vall får anläggas om det önskas ur annan 

störningsaspekt. 
 

Kommunens svar: Planhandlingarna har justerats gällande föroreningsnivåer.  

Den sammanfattande bedömningen i de utredningar som har upprättats är att inga 

konsekvenser uppstår på svämplanen från detaljplanen. I samband med planarbetet har 

utformningen av dagvattenhanteringen studerats i detalj. Ett antal olika 

utformningsalternativ har utvärderats. Den föreslagna placeringen av 

fördröjningsdammarna har bestämts utifrån där de har ansetts ge mest fördröjnings- och 

reningseffekt. Om fördröjningsdammarna placeras på en högre marknivå blir dammarnas 

effekter begränsade då allt dagvatten ej kan ledas via dammarna. Risk kan då finnas att 

orenat vatten släpps ut i omgivande mark och vattendrag. I bilaga 5 till MKB:n ”PM - 

Bedömning av MKN för Applerumån och efter följande vattenförekomst efter påsläpp av 

dagvatten från detaljplan” har påverkan på Applerumsån utretts. Resultatet av utredningen 

visar att MKN för vatten inte kommer att påverkas av detaljplanen, varför 

fördröjningsdammarnas reningseffekt kan anses fullgod.  

I bilaga 6 till MKB:n har en hydraulisk modellering av svämplanet utförts. Resultatet visar 

att detaljplanens påverkan på svämplanen väldigt lokal. Av den totala svämplanen kommer 

cirka 2 % av ytan bebyggas. Som framgår av figur 22 i MKB:n är ökningen av 

svämplanens utbredning, efter maximal utbyggnad, helt och hållet inom planområdet, 

varför inga effekter eller konsekvenser uppstår på Applerumsån. Sambanden mellan de 

olika fördrökningsdammarnas placering och reningsförmåga redovisas i 

planbeskrivningen genom figur 9 med tillhörande text. Även i MKB:n, avsnitt 4.4.2 

Dagvattenhantering, redovisas detta, samt i bilaga 4 till MKB:n (Dagvattenutredning). I 

handlingarna redovisas vilka ytor som vilka fördröjningsdammar avser att rena, samt 

behov av vilken volym som fördröjningsdammen behöver ha för att klara den avsedda 

fördröjningen samt reningseffekten. Beräkningar av föroreningsmängder som jämförs med 

riktvärden redovisas också. Några försteg till fördröjningsdammar har aldrig funnits. 
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Däremot har bestämmelserna på plankartan justerats mellan samrådshandling och 

granskningshandling. Egenskapsbestämmelsen ”damm” och ”dike” har justerats till 

egenskapsbestämmelsen ”fördröjning”, vilket är exakt samma princip och funktion som 

den tidigare benämningen.   
Bestämmelsen adr-damm justeras. Åkergrodans livsmiljö bedöms inte påverkas, MKB och 

planbeskrivning kompletteras ang detta, särskilt PM om åkergrodan finns bilagd 

handlingarna. Synpunkterna kring trafik har även inkommit från Trafikverket vilka har 

noterats. Planbestämmelse att ventiler och avstängningsanordningar ska finnas för att 

förhindra spridning av släckvatten vid eventuell brand införs samt att uppställningsplatser 

för transporter med farligt gods ska förses med oljeavskiljare. Handlingarna justeras ang. 

att en vall får anläggas om det önskas ur annan störningsaspekt. 

 

2. Trafikverket  
En vägplan fram till och med lokaliseringsskedet för nydragning av Rv 37/47 från E22 

södra trafikplatsen västerut till Århult är under framtagande i Trafikverkets regi och 

medfinansierad av Oskarshamns kommun.  I utredningen ingår, förutom ny 

vägsträckning, även förslag på ny anslutning till E22 samt möjligheter att ansluta 

kommunala planområden för logistik och industri enligt nuvarande detaljplaneförslag. I 

remissförslag till regional transportplan 2022-2033 finns projektet föreslaget sent i 

planperioden och förutsätter kommunal medfinansiering. Föreslagen detaljplan kommer 

att genera ökade trafikmängder. Anslutningarna till E22 och dess ramper har 

begränsningar i kapacitet och stopplikt vid utfarten till E22 söderut kan komma att ha 

effekter för framkomlighet på E22. Särskilt den tyngre trafikens acceleration kan ha en 

uppbromsande effekt för trafiken på E22. För att kunna utnyttja planområdets fulla 

potential före ny Rv 37/47 med tillhörande åtgärder i och kring trafikplatsen är anlagda 

måste kommunen vara beredd att medverka till och finansiera eventuella behov av 

kapacitetshöjande åtgärder i och kring trafikplatsen. Trafikverket ser inte i dag att 

Riksintresset E22 riskerar att påtagligt skadas av planförslaget men trafikutvecklingen 

från området måste följas upp i takt med att planområdet ianspråktas, och i de fall 

åtgärdsbehov identifieras måste avtal om åtgärder och finansiering föregå ytterligare 

trafikgenererande verksamhetsetableringar. Norrgående ramp från trafikplatsen är 

ombyggd för ökad kapacitet och säkerhet samt tunnel under E22 är förberedd för Scanias 

interna trafik. Detta har skett i samverkan mellan Oskarshamns kommun och 

Trafikverket. För att minska belastningen av den tunga trafiken i trafikplatsen är 

det  angeläget att Scanias interna trafik kan hanteras genom tunneln.  Ny Rv 37/47 

bedöms med nuvarande kännedom om området behöva dras i den relativt trånga 

korridoren mellan järnvägen och Scanias logistikcenter. Området begränsas dessutom av 

behovet av bro över järnvägen, ett större ställverk i norr samt den bro på E22 där såväl 

Åsavägen som järnvägen passerar. Inom denna begränsade yta ska såväl kapacitetsstarka 

anslutningar till såväl E22 som industriområde och ny riksväg anläggas. Framtida 

väglösningar i området kan få påverkan på detaljplanen i form av t.ex. anslutningspunkt 

av bro över järnvägen. Kring järnvägen, som utgör riksintresse för infrastruktur,  råder ett 

generellt byggnadsfritt avstånd på 30 meter.  

Kommunens svar: Synpunkterna noteras. 
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3. Lantmäteriet 
Planbestämmelsen adr-damm ligger inom kvartersmark på plankartan, inte inom allmän 

plats. Bestämmelsen redovisas under egenskapsbestämmelser för utformning av allmän 

plats. I planbeskrivningen på s 28 anges att uppställningsplatser för transporter med 

farligt gods ska förses med oljeavskiljare. Likaså att ventiler och avstängnings-

anordningar ska finnas för att förhindra spridning av släckvatten vid ev brand. 

Bestämmelser saknas gällande detta på plankartan. 

 

Kommunens svar: Plankartan justeras ang. adr-damm och kompletteras ang. 

oljeavskiljare.  

 

 

4. Biologiska sällskapet 
Biologiska sällskapet har tagit del av handlingarna och är förtroget med området genom 

tidigare undersökningar kring Applerumsån samt genom besök, särskilt i samband med 

planärendet 2018. I vårt yttrande omnämndes strandviol, Viola stagnina, numera 

rödlistad. Vi har inte kunnat återfinna arten, vilken troligen är utgången på grund av 

igenväxning. Områdets ur vegetationssynpunkt mest värdefulla del anser vi vara 

våtmarken uppströms järnvägen. Förutsatt att nuvarande vattenregim bibehålls bör 

påverkan på den vara ringa. Vi ser således inget hinder för detaljplanens genomförande, 

särskilt med hänsyn till den samhällsnytta som ett gynnande av järnvägstransporter 

innebär. 

 

Kommunens svar: Synpunkten medför inga justeringar av planhandlingarna. 
 
 
 

5. Skogsstyrelsen 
Genomförandet av detaljplanen medför att skogsmark kommer att tas ur bruk för 

virkesproduktion men inte så att virkesförsörjningen till närliggande skogsindustri 

påverkas i betydande omfattning. Genomförandet medför att naturvärden kopplade till 

skogsmiljön spolieras. Inom verksamhetsområdet finns dock inga formellt skyddade 

områden som Skogsstyrelsen beslutat och heller inga registrerade områden med höga 

naturvärden. Den största miljöskadan bedöms vara den påverkan Applerumsån och 

angränsande våtmarker som exploateringen medför. Kulvertering under järnväg och väg 

bör utformas så att vandringshinder undviks och så att naturliga fluktuationer av 

vattennivån bibehålls uppströms i vattensystemet. 

 

Kommunens svar: Kulvertering utformas så att vandringshinder undviks, 

planbeskrivningen kompletteras kring detta. 

 

  

6. Oskarshamnsbygdens fågelklubb samt Skogsgruppen Oskarshamn 
Våra organisationer har samarbetat i granskningen av samrådsredogörelsen och lämnar av 

det skälet en gemensam skrivelse. Vi har granskat samtliga handlingar, genomfört 

fältbesök på den av exploatering föreslagna platsen samt gjort omfattande research kring 

Applerumsåns hela upprinningsområde och dess historia. Vidare har vi haft kontakt med 

länsstyrelsen, Viråns vattenråd och tidigare medlemmar i Fältbiologerna Oskarshamn 

som under en rad av år inventerade fauna och flora vid Applerumsåns mynningsområde i 

Smältevik där föreningen hade sitt fältbiologiska undersökningsområde. Efter vår 

granskning har vi funnit så många frågetecken och så många brister i själva 

detaljplanehandlingarna och samrådsredogörelsen att förslaget måste avvisas i sin helhet. 
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Vi har efter att ha  funnit ytterligare fakta i målet, vilka dessutom helt saknas i underlaget, 

kommit fram till en gemensam ståndpunkt där denna detaljplan inte kan antas. 

Föreningarna skall här redogöra för sitt beslut. 

Krav på miljöprövning och därtill hörande prövning av alternativa lokaliseringar 

Vi står fast vid att detaljplanen bör prövas av mark- och miljödomstolen. I kommunens 

bemötande av våra synpunkter saknas ett bemötande av detta ställningstagande. 

Det är av yttersta vikt att frågan om andra möjliga lokaliseringar utreds i samband med en 

miljöprövning. Vi kan konstatera att av de alternativ som förekommit i utredningen om 

en ny kombiterminal utgör det liggande förslaget ett av de sämsta alternativen om man 

ser till påverkan på natur och miljö. Det är ingen bra miljöpolitik att 2021 förorda en 

lokalisering med stark påverkan på Applerumsåns vattenområde! Om Oskarshamns 

kommun avser att bygga en ny kombiterminal som skall gynna miljövänligare transporter 

med tåg kan inte själva terminalens tillkomst medföra så här stora, irreversibla 

miljöbelastande och omfattande ingrepp i ett vattensystem med biflöden, kärr och myrar 

som mynnar i ett av länets viktigaste reproduktionsområden för fisk, nämligen Smältevik 

som just nu av länsstyrelsen dessutom utreds som ett fredat biotopskyddsområde. 

Oskarshamns kommun kan genom några penndrag flytta kombiterminalen bort från 

Applerumsåns vattenområde, till en betydligt bättre plats där åns vattenområde fredas. 

Kommunen har ett markinnehav som gör detta möjligt och önskvärt. 

Den kombiterminal och logistikpark som detaljplanen ska möjliggöra kan anses ha 

regional betydelse. Alternativa lokaliseringar kan därmed inte begränsas till ett snävt 

perspektiv som endast omfattar Oskarshamns tätort.  

Ny sträckning av väg 37/47 påverkar också Applerumsåns vattenområde - måste 

vägas in! 

Våra föreningar ser allvarligt på att man från kommunens sida inte tagit med det     faktum 

att det inte bara är förslaget till lokalisering av själva kombiterminalen som har stark 

påverkan på Applerumsåns vattenområde. Trafikverket jobbar för närvarande med frågan 

om en ny sträckning för väg 37/47 med påverkan på å- och sjösystemet. Fakta om detta 

saknas i bedömningen av den totala påverkan på å-systemet. Enligt Länsstyrelsens 

bedömning kommer även detta projekt ha en stark påverkan på hela vattendraget och av 

det skälet är det viktigt att samhället tar ett helhetsgrepp för att minimera skador på sjö 

och å-systemet i linje med miljöbalkens krav.  

 

Storleken på industritomten för kombiterminalen utgör i sig en omfattande förlust av 

skogsmark i tätortens närhet i en tid då klimatdiskussionerna handlar  mycket om trädens 

och skogarnas eftertraktade förmåga att binda CO2 ut i atmosfären. Miljövinsten med 

kombiterminalens möjlighet till tågtransporter måste naturligtvis vägas mot de förluster 

och ingrepp som görs i miljön.  

 

Viktiga fakta om åns myllrande liv saknas! 
Vi har vid vår granskning funnit stora brister i det material som utgör underlag för själva 

detaljplanen. Det saknas en ordentlig inventering av själva åns fauna vilket är en stor 

brist. Inte ens länsstyrelsen kan presentera en gedigen undersökning av åns djurliv och 

detta är anmärkningsvärt. Här saknas en viktig pusselbit för att kunna göra en riktig 

bedömning av exploateringens påverkan. Fyndet av fiskarten ål i Smältevik i samband 

med länsstyrelsens artinventering indikerar att å-systemet kan utgöra en vandringsväg för 

denna hotade art. En del av dessa brister har redovisats i den prövning som föreligger i 

fråga om kommunens ansökan om vattenverksamhet. Miljödomstolens utslag har 

dessutom överklagats till miljööverdomstolen av föreningen Skydda Skogen. 

Rent allmänt kan sägas att kunskapsläget om vattnets och våtmarkernas betydelse har 

ökat markant och ges nu en allt större betydelse i bedömningen av ingrepp och påverkan. 

Med det sagt är vår samlade bedömning att förslaget till placering av kombiterminalen 

inte är acceptabelt. 
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Viktiga fakta om Applerumsåns saknade vattendomar och påverkan från  tidigare 

anlagda sopdeponier måste redovisas! 

Våra föreningar har efterforskat material om eventuella vattendomar i å- systemet men 

inte kunnat hitta några sådana. Detta gör också att bedömningen av åns flöden och högsta 

svämnivåer försvåras vilket i hög grad påverkar vilken  påverkan en kombiterminal kan få 

i det föreslagna läget. Här är alltså en ytterligare  osäker parameter som gör att någon 

tillstyrkan till förslaget inte kan ges. 

Saknas vattendomar och övriga upplysningar betyder det i klartext att en omprövning av 

befintliga dammar och dämmen måste göras i den pågående översyn som drivs av landets 

länsstyrelser. Läget vid Lagmanskvarn bör alltså  ses över och vattenflödet regleras utifrån 

hydrologiska och biologiska förutsättningar. 

Tar man sedan in fakta om att det sedan 1990-talet förekommit ett antal miljöbrott och 

otillåtna ingrepp i vattenmiljöerna där t.o.m. kommunens Tekniska kontor varit 

inblandade genom sitt eget servicebolag ”Teknik & Service”, Vattenmiljön har påverkats i 

strid med miljöbalken i såväl Lammhultesjön som själva ån så sent som 2010 - 2011. 

Till detta skall läggas skrämmande uppgifter om den sopdeponi från tidigare Döderhults 

kommun som ligger kvar obehandlad och utan dokumentation om dess innehåll i å-

systemets närhet. Vid flera tillfällen har högvatten kommit i kontakt med deponin vilket 

riskerar att leda till läckage ut i vattnet. En framtida sanering med avskiljande åtgärder 

saknas i underlaget men måste finnas med. Här behövs ett omtag. 

 

Planförslagets enlighet med översiktsplan  

Kommunen skriver i sitt bemötande av inkomna synpunkter till detaljplan är förenligt 

med gällande översiktsplan, antagen 2003. Vår genomgång av översiktsplanen från 2003 

visar dock att endast ett delområde i förslaget till detaljplan ingår i översiktsplanen från 

2003. Det rör sig om område "J 3", på den östra sidan av högspänningsledningen. I 

översiktsplanen finns också industrimark föreslagen norr om järnvägen, men detta 

område omfattas inte av föreliggande förslag till detaljplan. Vi anser med anledning av 

detta att förslaget  till detaljplan inte är förenligt med översiktsplanen från 2003. 

Kommunen uppger vidare att förslaget är förenligt även med den fördjupade 

översiktsplanen för Oskarshamns stad från 2014. Vår granskning visar att någon  kartbild 

som visar exploatering av Djurhult 1:5 inte ingår i denna plan. I ett textavsnitt på sidan 38 

nämns att förutsättningar finns att lokalisera ett logistikcentrum och / eller kombiterminal 

runt den södra trafikplatsen. I detta textavsnitt preciseras dock inte några avgränsningar 

för vilket område som var tänkt att tas i anspråk till detta. Vi anser med anledning av att 

inte heller den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad från 2014 kan anses 

förenlig med föreliggande förslag till detaljplan. 

 

Dagvattenhantering 

Kommunen skriver att den rening av dagvatten som föreslås är fastställd på plankartan 

och är tillräcklig för att inte några negativa konsekvenser ska uppstå. Vi vill påpeka att 

bortsett från oljeavskiljare har varken i förslaget till detaljplan eller i ansökan om 

vattenverksamhet (som berör     samma område) åtgärder som rör rening av dagvatten 

preciserats. De dagvattendammar som ingår som en del i både detaljplanen och ansökan 

om vattenverksamhet har dimensionerats i syfte att fördröja dagvattnets utflöde i 

Applerumsån. Detta har tydliggjorts av kommunen i ansökan om vattenverksamhet och 

vid förhandlingen i mark- och miljödomstolen. Frågan om rening av eventuella utsläpp 

från drift av området har hänskjutits till framtida prövning av verksamheter. Om 

terminalen får tillstånd för lokalisering  enligt detaljplanen i det för natur och miljö 

olämpliga läget avvisar vi helt möjligheten för kommunen att inte direkt införa en 

tekniskt komplett rening av dagvattnet. Nya studier visar nämligen att dammar inte 

stoppar allt slam eller föroreningar. Forskaren och skogsekologikonsulten Martin 
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Pilstjärna har jämfört sedimenthalten i vattnet före inloppet i dammen och efter passagen 

från dammen. Slutsatsen bygger på undersökningar av 15 dammar bl.a. i Kronobergs län 

och visar att dammar minskar sedimenthalten med som mest 30% i medeltal   när dammen 

är ny eller rensad. Efter driftsättning minskar effekten successivt. 

Slutsatsen från Pilstjärna är att om man skall gräva i vatten, dika eller göra annat arbete 

som skapar slam så måste man räkna med att dammar inte kommer  att stoppa allt slam (ur 

skogseko nr 1, årgång 36, mars 2021). Detta är en viktig uppgift att värdera vid 

bedömning av de dammar som planeras för att rena dagvattnet från en framtida 

kombiterminal. 

Smältevik - en resurs att skydda. 

Våra föreningar har en stor oro över att naturvärden i Smältevik kan komma att   påverkas 

negativt av utsläpp från ett industriområde utmed Applerumsån har förstärkts sedan 

samrådet för detaljplanen 2018. Detta med anledning av de resultat som framkommit i de 

fortsatta undersökningar av fiskefaunan i Smältevik som Länsstyrelsen i Kalmar län 

genomfört. Länsstyrelsen har pekat ut Smältevik som ett av de viktigaste lekområdena för 

kustlevande fisk i Kalmarsund. Ett arbete att inrätta ett marint biotopskyddsområde är 

pågående. 

Stora och Lilla Lomsgölen 

Vi har med ledning av den skogsbruksplan som upprättas för Djurhult 1:5 (och som utgör 

grund för Oskarshamns kommuns skogsbruk i området) under 2021 gjort en förnyad 

bedömning av vilka områden på fastigheten som kan hysa höga  naturvärden. Vi har 

funnit att den skogsmark som omger Stora och Lilla Lomsgölen utgör det största 

sammanhängande området på fastigheten Djurhult 1:5 med skog som är äldre än 100 år. 

Vi har funnit att våtmarkerna och skogens  karaktär motiverar artinventeringar vid olika 

årstider. Vi står fast vid att detaljplanen inte i tillräcklig utsträckning redogjort för 

miljökonsekvenserna om  Stora och Lilla Lomgölen exploateras. 

Kulturmiljövärden 

Vi har tagit del av hembygdsföreningen Oskarshamn Döderhults synpunkter. Vi  beklagar 

att Oskarshamns kommun inte avser ta någon hänsyn till dessa. Under år 2021 har det 

framkommit att någon kulturhistorisk utredning gällande Djurhult 1:5 och angränsande 

fastigheter aldrig genomförts. Detta trots att närheten till Applerumsån och områdets 

karaktär av äldre kulturlandskap innebär en hög sannolikhet att området innefattar värden 

som skyddas enligt kulturmiljölagen. Vi anser förslaget till detaljplan är av en sådan 

omfattning att  denna inte kan antas utan att ha prövats i enlighet med kulturmiljölagen 

och annan relevant lagstiftning. 

 

Kommunens svar: Tillståndsansökan  för vattenverksamhet har prövats i mark- och 

miljödomstolen och beviljats. Detaljplanen kan först prövas vid överklagan när den 

antagits, beräknas antas under våren 2022. I miljöprövningen av detaljplanen har 

alternativa lokaliseringar utretts. Området ligger strategiskt till intill viktiga 

transportnoder och verksamheter. Naturinventering enligt svensk standard har gjorts, 

planområdet hyser inga skyddade områden. Påverkan på Applerumsån har hanterats i 

tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen vilken visar på den hänsyn och villkor 

som krävs vid exploatering. Utredningsarbete pågår kring ny sträckning av riksväg 

37/47. När utredningen är klar och när förslaget på vägens placering är framtagen 

kommer en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

Det är i nuläget inte klarlagt vilken slags verksamhet ytorna ska användas till. 

Åtgärder och metoder för dagvattenhantering tas när man vet verksamhetens art. 

Dagvattenhanteringen beskrivs närmare i bilagan ”Dagvattenutredning”. Den 
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påverkan planen medför på vattendragen har redogjorts i miljökonsekvens-

beskrivningen och i tillståndsansökan för vattenverksamhet.  

Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet. Handlingarna 

kompletteras med texten: ”Vid påträffande av intressanta objekt ska behörig expertis 

rådfrågas och en ansökan om tillstånd för exploatering ska ställas till Länsstyrelsen 

i Kalmar län. Om fornlämningar påträffas inom området råder anmälningsplikt 

enligt Kulturminneslagen”. 

 
 

7. Region Kalmar län 

Region Kalmar län har inget att erinra. 

 

 

8. Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

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

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

Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kommunens svar: Synpunkten noteras. 

 
 

9. Hembygdsföreningen 
Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult har inget att erinra. 

 
   
10.  E.ON 
E.ON Energidistribution AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun tagit fram en 

nätutredning för ökat lastuttag upp till 300 MW till Kvastmossens industriområde. Olika 

alternativ för olika lastuttag 60, 150, 300 MW utreddes. Ett av alternativen medförde 

behov av en ny fördelningsstation (130/10 kV) inom Kvastmossens industriområde och 

nya 130 kV kablar mellan Oskarshamn södra och Kvastmossen. Någon lokalisering 

varken för kablar eller station finns dock inte klart. EON förutsätter att 

planområdesbestämmelserna med industrimark tillåter byggnation av transformatorstation 

såväl som förläggning av kablar. E.ON noterar att det i planbeskrivningen står att 

tekniska anläggningar som transformatorstationer kan uppföras på industrimark. Dock 

saknar vi beteckningen E2 ”transformatorstation” i plankartan. För övrigt noterar vi att l-

område har lagts ut i plankartan, vilket vi tycker är bra. Då avtal har träffats gällande att 

få kraftledningen anpassad till planerat område så har vi inget ytterligare att erinra. 

 

Kommunens svar: Inom område E1 - tekniska anläggningar, får transformatorstationer 

uppföras. 

 
 

https://www.ledningskollen.se/
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11. Klimatgruppen i Oskarshamn 
Områdets storlek. 
Det första man slås av är områdets storlek, 175 hektar är närmare två kvadratkilometer. 

Det är en oerhört överdimensionerad yta för nya industriverksamheter i en stad av 

Oskarshamns storlek, och motsvarande ungefär hela det nuvarande industriområdet. När 

Kvastmossens 30 hektar hade färdigställts, så dröjde det många år innan den första 

etableringen på området, och än idag finns det   stora tomma ytor där. 

Områdets naturvärden 

I det dokument som kallas ”Naturvärdesinventering” framgår att det saknas just en sådan 

(seriös) inventering. Citat: ”Undersökningen omfattar dels allmän inventering av 

bakgrundsinformation och dels en systematisk bedömning av naturvärden enligt 

standardiserad metod (SIS)”. Ett enda besök i området verkar ha gjorts, den 18 augusti 

2016, då en inventering gjordes på ”fältnivå översikt”, dvs en översiktlig bedömning av 

områdets värden, utan egentlig inventering. Bara naturvärdesobjekt som är större än ett 

hektar identifieras i en inventering av detta slag. Ingen inventering på artnivå genomförs. I 

inledningen till dokumentet sägs det också: ”Syftet med en naturvärdesinventering är att 

identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av betydelse för 

biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa”. Ingen 

inventering av artförekomsten har alltså gjorts, trots att flera delar av området har 

potential för att hysa rödlistade arter. Vår bedömning är att naturinventeringarna av 

området varit mycket bristfälliga. 

Kalmar läns koldioxidbudget 
Länsstyrelsen i Kalmar län har utgivit skriften Koldioxidbudget 2020-2040 Kalmar län, 

skriven av ett forskarlag vid Uppsala universitet under ledning av den brittiske 

klimatforskaren Kevin Anderson, ledande expert inom ämnet. I denna skrift framgår att 

Kalmar län behöver minska sina territoriella koldioxidutsläpp med 16% om året för att 

hålla sin del av avtalet att klara 1,5(-2)- gradersmålet. De territoriella utsläpp som finns 

för Kalmar län är till största delen energirelaterade, och där står industri och 

arbetsmaskiner för knappt en tredjedel av utsläppen (30,9%). Inrikes och utrikes 

transporter svarar för de båda andra tredjedelarna av utsläppen. Kommunen påstår sig i 

planbeskrivningen ha brist på planlagd industrimark, och att det ”finns en stor 

efterfrågan”. Det stämmer inte. Det finns fortfarande relativt stora ytor kvar på 

Kvastmossen och det nya industriområdet närmast E22 med färdigställda och hårdgjorda 

ytor på ca 10 hektar har ännu inte tagits i bruk. Med tanke på behovet att minska ner våra 

koldioxidutsläpp med mer än 16% om året (eftersom några sådana större minskningar 

inte gjordes 2020-2021 hamnar behovet av utsläppsminskningar snarare runt 20% per år), 

och att industri och arbetsmaskiner står för över 30% av de territoriella utsläppen som 

beräkningarna utgår från, så måste det konstateras att något utrymme för nya industrier 

inte finns, om dessa inte är helt utsläppsfria. Något behov av ny industrimark finns inte 

med de utgångspunkterna. 

Behovet av en kombiterminal 

En kombiterminal skall tillgodose behovet av att växla om transporter från lastbils- till 

tågtrafik. Det är viktigt i det korta perspektivet och bör snarast genomföras. Det kräver 

dock endast några få hektar ledig industrimark och inte mark för ett helt nytt 

industriområde. Det finns inte heller förutsättningar att utveckla nya industriområden 

idag, med de begränsningar som måste införas för  att om möjligt nå långsiktig ekologisk 

och samhällelig hållbarhet, dvs undvika en förödande klimatkatastrof. 

Behovet av en ny berättelse 

Den samhällsekonomiska och politiska logiken från 1900-talet lever kvar, trots att vi 

lever i en helt annan verklighet idag. Det är en systemtröghet som riskerar att förstöra 

livsförutsättningarna för mänskligheten genom den totala omvandling av biosfären som 
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accelerar genom den pågående uppvärmningen av planetens atmosfär. Det är på väg att 

leda till den största globala katastrofen sedan människan uppkom som art. 

En ny samhällsekonomisk och därmed politisk logik för 2020-talet och framåt, måste 

innefatta ett absolut hållbarhetskriterium där endast verksamheter med ingen eller mycket 

liten klimatpåverkan kan få nystartas och där nuvarande verksamheter åläggs stora 

utsläppsminskningar. 

Hur den nya berättelsen i övrigt bör formuleras är inte ämnet för den här inlagan, men den 

kan omöjligen ha ekonomisk tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen som 

övergripande mål, så länge dessa inkräktar på våra möjligheter att dämpa klimatkrisen 

och nå något som kan betraktas som relativ ekologisk och samhällelig hållbarhet. Det 

handlar om att säkerställa ett gott liv även i framtiden, och det är en global utmaning av 

gigantiska mått som måste mötas av rätt beslut på alla nivåer, från den lägsta, mest 

grundläggande till den internationella scenen. 

 

Kommunens svar: Storleken på området ska ses som framtida resurs och kommer 

exploateras i takt med efterfrågan. Området kommer även kunna möjliggöra en viss 

omlokalisering av verksamheter som ligger utspridda i staden, fastigheter som kan vara 

bättre lämpad för annan verksamhet. Naturvärdesinventeringen har utförts enligt svensk 

standard. Nya industrier krävs för energiomställningen, överflytt och varuhantering till 

klimatvänligare transportslag.  

 
 
12. Föreningen Den Goda Jorden  

Kommunen hävdar i sitt bemötande av föreningen Den Goda Jordens synpunkter på 

förslag till detaljplan för Djurhult 1:5 att jordbruksmark inte finns i planområdet. Detta är 

felaktigt. Brukningsvärd jordbruksmark finns på fastigheten Djurhult 1:5. I förarbetena 

till miljöbalken definieras brukningsvärd jordbruksmark som mark som med hänsyn till 

dess läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion 

(prop.1985/86:3 s. 158). Jordbruksmarken inom planområdet är fördelad på tre skiften 

med åkermark i den södra och sydöstra delen av planområdet. Koordinaterna SWEREF99 

TM (nord, öst) för dessa skiften är följande, från väster till öster:  6345015, 584771    

6345051, 585092     6344988, 585533. Ytterligare jordbruksmark finns i direkt anslutning 

till planområdets sydöstra gräns (koordinater 6344914, 585396). Samtliga skiften brukas 

sedan 49 år tillbaka och är av betydelse för dennes jordbruksverksamhet. Mark- och 

miljödomstolen i Växjö besökte under förhandlingen i april 2021 gällande Oskarshamns 

kommuns ansökan om vattenverksamhet två av nämnda skiften. Oskarshamns kommuns 

exploateringsstrateg samt utvecklingschef närvarade vid detta tillfälle. I ett av de skiften 

med brukningsvärd jordbruksmark som berörs både av förslaget till detaljplan och 

ansökan om vattenverksamhet finns ett åkerdike som omfattas av biotopskydd. 

Oskarshamns kommun har som en del av ansökan om vattenverksamhet ansökt om 

dispens från biotopskydd för att kunna ta bort detta dike. Detta omnämns i kommunens 

samrådsredogörelse för förslaget till detaljplan för Djurhult 1:5, vilket gör det än mer 

anmärkningsvärt att kommunen kan hävda att jordbruksmark inte finns i planområdet.    

Föreningen Den Goda Jorden står med anledning av ovanstående fast vid vad som anförts 

i föreningens synpunkter på planförslaget: Oskarshamns kommun behöver bedöma om 

exploatering av brukningsvärd jordbruksmark i detta fall är förenligt med gällande 
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lagstiftning. Föreningen Den Goda Jorden anser vidare att planförslaget behöver 

kompletteras med en redogörelse av vilka följder en exploatering av jordbruksmark kan 

få i detta fall. 

Kommunens svar: Jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Den del av 

planområdet som berör jordbruksmark har behandlats i tillståndsansökan för 

vattenverksamhet, i domslut från Mark- och miljödomstolen 2021-05-11, går att läsa att 

åtgärderna utgör väsentliga samhällsintressen och att de inte kan tillgodoses på ett 

tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

 
 
13. Föreningen Skydda skogen  

Krav på miljöprövning och därtill hörande prövning av alternativa lokaliseringar  

Skydda Skogen står fast vid att detaljplanen bör prövas av mark- och miljödomstolen. I 

kommunens bemötande av våra synpunkter saknas ett bemötande av detta 

ställningstagande. Frågan om andra möjliga lokaliseringar bör ske i samband med en 

miljöprövning. Den kombiterminal och logistikpark som detaljplanen ska möjliggöra kan 

anses ha regional betydelse. Alternativa lokaliseringar kan därmed inte begränsas till ett 

snävt perspektiv som endast omfattar Oskarshamns tätort. Skydda Skogen utvecklade sitt 

resonemang i denna fråga i samband med prövningen av kommunens ansökan om 

vattenverksamhet.      

Planförslagets enlighet med gällande översiktsplan samt fördjupad översiktsplan 

Kommunen skriver i sitt bemötande av inkomna synpunkter från föreningen Skydda 

Skogen att förslaget till detaljplan är förenligt med gällande översiktsplan, antagen 2003. 

Vår genomgång av översiktsplanen från 2003 visar dock att endast ett delområde i 

förslaget till detaljplan ingår i översiktsplanen från 2003. Det rör sig om område "J 3", på 

den östra sidan av högspänningsledningen. I översiktsplanen finns också industrimark 

föreslagen norr om järnvägen, men detta område omfattas inte av föreliggande förslag till 

detaljplan. Vi anser med anledning av detta att förslaget till detaljplan inte är förenligt 

med översiktsplanen från 2003. 

Kommunen uppger vidare att förslaget är förenligt även med den fördjupade 

översiktsplanen för Oskarshamns stad från 2014. Vår granskning visar att någon kartbild 

som visar exploatering av Djurhult 1:5 inte ingår i denna plan. I ett textavsnitt på sidan 38 

nämns att förutsättningar finns att lokalisera ett logistikcentrum och / eller kombiterminal 

runt den södra trafikplatsen. I detta textavsnitt preciseras dock inte några avgränsningar 

för vilket område som var tänkt att tas i anspråk till detta. Vi anser med anledning av att 

inte heller den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad från 2014 kan anses 

förenlig med föreliggande förslag till detaljplan. 

Dagvattenhantering 

Kommunen skriver i samrådsredogörelsen att den rening av dagvatten som föreslås är 

fastställd på plankartan och är tillräcklig för att inte några negativa konsekvenser ska 

uppstå. Vi vill påpeka att bortsett från oljeavskiljare har det varken i förslaget till 

detaljplan eller i ansökan om vattenverksamhet (som berör samma område) åtgärder som 
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rör rening av dagvatten preciserats. De dagvattendammar som ingår som en del i både 

detaljplanen och ansökan om vattenverksamhet har dimensionerats i syfte att fördröja 

dagvattnets utflöde i Applerumsån. Detta har tydliggjorts av kommunen i ansökan om 

vattenverksamhet och vid förhandlingen i mark- och miljödomstolen. Frågan om rening 

av eventuella utsläpp från drift av området har hänskjutits till framtida prövning av 

verksamheter.     

Smältevik 

Skydda Skogens oro att naturvärden i Smältevik kan komma att påverkas negativt av 

utsläpp från ett industriområde utmed Applerumsån har förstärkts sedan samrådet för 

detaljplanen 2018. Detta med anledning av de resultat som framkommit i de fortsatta 

undersökningar av fiskefaunan i Smältevik som Länsstyrelsen i Kalmar län genomfört. 

Länsstyrelsen har pekat ut Smältevik som ett av de viktigaste lekområdena för 

kustlevande fisk i Kalmarsund. Ett arbete att inrätta ett marint biotopskyddsområde är 

pågående. 

Stora och Lilla Lomsgölen 

Skydda Skogen har med ledning av den skogsbruksplan som upprättas för Djurhult 1:5 

(och som utgör grund för Oskarshamns kommuns skogsbruk i området) under 2021 gjort 

en förnyad bedömning av vilka områden på fastigheten som kan hysa höga naturvärden. 

Vi har funnit att den skogsmark som omger Stora och Lilla Lomsgölen utgör det största 

sammanhängande området på fastigheten Djurhult 1:5 med skog som är äldre än 100 år. 

Vi har funnit att våtmarkerna och skogens karaktär motiverar artinventeringar vid olika 

årstider. Vi står fast vid att detaljplanen inte i tillräcklig utsträckning redogjort för 

miljökonsekvenserna om Stora och Lilla Lomgölen exploateras. 

Kulturmiljövärden     

Skydda Skogen har tagit del av hembygdsföreningen Oskarshamn Döderhults synpunkter. 

Vi beklagar att Oskarshamns kommun inte avser ta någon hänsyn till dessa. 

Under år 2021 har det framkommit för Skydda Skogen att någon kulturhistorisk utredning 

gällande Djurhult 1:5 och angränsande fastigheter aldrig genomförts. Detta trots att 

närheten till Applerumsån och områdets karaktär av äldre kulturlandskap innebär en hög 

sannolikhet att området innefattar värden som skyddas enligt kulturmiljölagen. Vi anser 

förslaget till detaljplan är av en sådan omfattning att denna inte kan antas utan att ha 

prövats i enlighet med kulturmiljölagen och annan relevant lagstiftning.   

Övrigt 

Skydda Skogen hänvisar i övrigt till det föreningen anfört i samband med prövningen av 

Oskarshamns kommuns prövning av vattenverksamhet samt i föreningens överklagan av 

mark och miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen. 

 
Kommunens svar: Tillståndsansökan gällande vattenverksamhet  har prövats av mark- 

och miljööverdomstolen och godkänts. Detaljplanen kan först prövas efter att planen 

antagits av kommunfullmäktige. Lokaliseringen av planförslaget besitter flera goda 

förutsättningar som samverkar intill viktiga trafiknoder, trafikslag och verksamheter. 

Naturinventering enligt svensk standard har gjorts, inga formellt skyddade områden eller 

arter har funnits. Hänsyn är taget till vattendrag. Det är i nuläget inte klarlagt vilken 
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slags verksamhet ytorna ska användas till. Åtgärder och metoder för dagvattenhantering 

tas när man vet verksamhetens art.  

Planen anses överensstämma med översiktsplanens intentioner. 

En kulturhistorisk utredning har inte bedömts behöva upprättas. Vid påträffande av 

kulturhistoriskt intressanta objekt ska behörig expertis rådfrågas och en ansökan om 

tillstånd för exploatering ska ställas till Länsstyrelsen i Kalmar län. Om fornlämningar 

påträffas inom området råder anmälningsplikt enligt Kulturminneslagen. 

 
 
 

Ej tillgodosedda synpunkter 
 

Följande har inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda efter samrådet: 

 

- Oskarshamnsbygdens fågelklubb samt Skogsgruppen Oskarshamn 

- Klimatgruppen i Oskarshamn 

- Föreningen Skydda skogen 

 

Övriga inkomna synpunkter anses tillgodosedda för sakägarkretsen efter granskningen. 

 
 
Regina Laine  

Planchef 

 

 

 

 

 


