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INLEDNING 
 
 

Allteftersom staden vuxit har nya verksamhets- 
områden kommit till. Det senaste området är 
Kvastmossen strax väster om södra infarten. 
Aktuell detaljplan omfattar delar av Kvastmos- 
sen. Norr om järnvägen har det under år 2015 
färdigställts ett nytt logistikcentrum för Scania. 
Oskarshamns stads stora verksamhetsområde är 
annars Västra Industriområdet, direkt öster om 
europaväg 22 (E22), där bland annat Scanias 
lastbilshyttsfabrik finns. 

 
För närvarande har kommunen brist på planlagd 
mark, detta samtidigt som det finns en stor efter- 
frågan. En fortsatt utveckling av Kvastmossen 
och dess omgivningar är då en naturlig fortsätt- 
ning från det Västra Industriområdet. Platsen 
är dessutom strategisk med närhet till E22 och 
järnvägen. Närheten till järnvägen ger möjlighe- 
ten att anlägga stickspår till befintlig järnväg för 
att på så vis frakta varor via tåg. 

 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

 
• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Barnchecklista 
• Fastighetsförteckning 

 
Plankartan med planbestämmelser är 
detaljplanens viktigaste handling och är det 
dokument av planhandlingarna som är juridiskt 
bindande. Planbeskrivningen (detta dokument) 
är till för att beskriva detaljplanens syfte och 
dess förutsättningar och förändringar. I plan- 
beskrivningen ingår också beskrivningar av 
planens konsekvenser och hur det är tänkt att 
planen ska genomföras. 

 
Nedan ges en inledande beskrivning av vad en 
detaljplan är och hur processen för just den här 
detaljplanen ser ut. 

 
 
 
VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan ska upprättas när det ska byggas 
nytt eller när bebyggelse ska förändras eller 
bevaras. Med en detaljplan reglerar kommunen 
användningen av mark- och vattenområden och 
redovisar hur gränserna mellan allmänna platser, 
privat kvartersmark och vattenområden ska se 
ut. En detaljplan medför i princip en rätt att 
bygga i enlighet med planen under en särskild 
genomförandetid, som är minst 5 år och högst 
15 år. Planen är bindande vid prövning av lov. 
Detaljplanen reglerar även andra rättigheter och 
skyldigheter, inte bara mellan markägare och 
samhället utan också markägare emellan. 
 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
mark och vatten. Detta kallas ofta det kom- 
munala planmonopolet och innebär att det är 
kommunerna som antar planer inom de ramar 
som samhället bestämt. Det kommunala plan- 
monopolet innebär att kommunen bestämmer 
om planläggning ska komma till stånd eller inte. 
 
DETALJPLANEPROCESSEN 
- UTÖKAT FÖRFARANDE 
Processen för att upprätta en detaljplan kan ske 
med standard eller utökat förfarande. Planförfa- 
randena skiljer sig något åt, men i stora drag föl- 
jer de samma mönster. I det här fallet upprättas 
detaljplanen med utökat förfarande och nedan 
följer en kortare beskrivning av processen, se 
även figuren nedan. 
 
Samråd 
Under samrådet är ett första förslag till detalj- 
plan allmänt tillgängligt under minst tre veckor. 
Syftet med samrådet är att hämta in synpunkter 
och kunskap från de som berörs av planen. Un- 
der samrådet ska länsstyrelsen, kända sakägare 
samt andra som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget ges möjlighet att lämna synpunk- 
ter. Inför samrådet ska kommunen kungöra 
förslaget till detaljplan i tidningen samt på kom- 
munens anslagstavla. 
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Granskning 
Efter samrådet sammanställs inkomna syn- 
punkter i en samrådsredogörelse och eventuella 
ändringar görs i planhandlingarna. Inför gransk- 
ningen ska kommunen underrätta dem som be- 
rörs av förslaget, exempelvis sakägare, boende 
och övriga som har yttrat sig under samrådet om 
förslaget till detaljplan. Därefter görs det nya 
planförslaget allmänt tillgängligt för granskning 
under minst tre veckor. Under granskningen är 
det återigen möjligt att lämna in synpunkter på 
förslaget. 

 
Antagande och laga kraft 
Efter granskningen sammanställs inkomna 
synpunkter i ett granskningsutlåtande och even- 
tuella ändringar görs i planhandlingarna. Detalj- 
planen antas sedan av kommunfullmäktige. 

 
Om inga överklaganden inkommer vinner detalj- 
planen laga kraft tre veckor efter det att proto- 
kollet från kommunfullmäktige justerats. 
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SYFTE OCH OMFATTNING 
 
 

PLANENS SYFTE 
Allt eftersom staden vuxit har nya verksam- 
hetsområden kommit till. Det senaste området 
är Kvastmossen strax väster om södra infarten. 
Norr om järnvägen har det under år 2015 
färdigställts ett nytt logistikcentrum för Scania. 
Oskarshamns stads stora verksamhetsområde är 
annars Västra Industriområdet, direkt öster om 
europaväg 22 (E22), där bland annat Scanias 
lastbilshyttsfabrik finns. 

 
För närvarande har kommunen brist på planlagd 
industrimark, detta samtidigt som det finns en 
stor efterfrågan. En fortsatt utveckling av Kvast- 
mossen och dess omgivningar är då en naturlig 
fortsättning från det Västra Industriområdet. 
Platsen är dessutom strategisk med närhet till 
E22 och järnvägen. Närheten till järnvägen ger 
möjligheten att anlägga stickspår till befintlig 
järnväg för att på så vis frakta varor via tåg. 

 
Detaljplanen syftar till att kunna möjliggöra en 
ny kombiterminal och ny industrimark. 
 
 
LÄGE OCH AREAL 
Planområdet är lokaliserat väster om den Södra 
infarten till Oskarshamns stad. Planområdet av- 
gränsas i norr av järnvägen, i öster av nuvarande 
industri- och verksamhetsområde vid Kvastmos- 
sen. Detaljplaneområdet är cirka 178 hektar och 
avgränsas enligt kartan på sid 8. 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Svenska 
Kyrkan är idag lagfaren ägare för större delen av 
marken inom detaljplaneområdet. Genom köp 
2017-09-04 har Oskarshamns kommun förvärvat ca 
165 ha av Djurhult 1:5 inom planområdet från 
Svenska kyrkan, ansökan om lantmäteriförrättning 
har gjorts. De sydöstra och nordöstra delarna som 
ligger i direkt anslutning till befintligt 
industriområde ägs av Oskarshamns kommun. 
Raggmossan 1 är i privat ägo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografiskt läge. 
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Södra Infarten 
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Storskogen 

 
E22 

 
 

Detaljplanens avgränsning. 

± 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markägoförhållanden. Den del av det lila området s om  är  i n om  de t  ak t ue l l a  p l a n o m r å de t  h ar  k ö p t s  av  
O sk a rs ham n s k o m m un f r ån S v e n s k a k y r k an 2017 - 09 - 04 . 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

ÖVERSIKTLIGA PLANER 
I den gällande översiktsplanen (antagen 2003- 
03-10) pekar kommunen ut området kring den 
södra infarten som ett utvecklingsområde för 
verksamheter. Översiktsplanen har för planom- 
rådet ersatts av den fördjupade översiktsplanen 
för Oskarshamns stad. 

 
Den fördjupade översiktsplanen över Oskars- 
hamns stad är antagen 2014-02-10, och berör 
hela detaljplaneområdet. I den fördjupade 
översiktsplanen anges att det ska vara enkelt att 
starta upp och expandera sin verksamhet i Os- 
karshamns stad. En förutsättning för detta är hög 
planberedskap för attraktiva verksamhetsområ- 
den. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör 
en storskalig utbyggnad av verksamhetsområden 
i anslutning till den södra trafikplatsen eftersom 
detta område har identifierats till att vara en 
mycket lämplig plats för verksamheter med om- 
givningspåverkan. Området är redan bullerutsatt 
från väg E22 och järnväg, och dessutom kan 
det erbjuda mycket attraktiva kommunikations- 
möjligheter. Härifrån har man direkt anslut- 
ning till E22, och det finns goda möjligheter att 
anlägga stickspår till befintlig järnväg och för att 
på så vis kunna frakta varor via tåg. Dessutom 
planeras en ny sträckning för riksväg 37/47, 
från Svalliden/Lagmanskvarn mot den södra 
trafikplatsen. Det skulle innebära att platsen blir 
ett nav för den långväga trafiken till och från 
Oskarshamn, och att en mycket stor del av den 
tunga trafiken inte behöver trafikera Oskars- 
hamns centrum. 

 
Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets 
utvecklingsmöjligheter, varför nu föreslagen 
markanvändning i detaljplanen bedöms ha stöd i 
översiktsplanen. 

 
I Länsstyrelsens samrådsyttrande till 
fördjupningen av översiktsplanen ger 
länsstyrelsen stöd till kommunens 
utvecklingsplaner vid södra infarten. Om södra 
infarten skriver länsstyrelsen med stöd av 
Trafikverket följande: 

”Området runt södra trafikplatsen lämpar sig väl 
för nya verksamhetsområden och ny infra- 
struktur. En ny dragning av väg 37/47 är en 
viktig del i att skapa ett robust godsstråk till 
hamnen, samtidigt som nya attraktiva verksam- 
het som den tillskapas. En ny förbindelse skapar, 
förutom lokal nytta, också regional och nationell 
nytta då den avlastar bland annat väg 34, vilket 
Länsstyrelsen ser är mycket positivt. Verksam- 
heter på det nya verksamhetsområdet bör vara 
inriktade på att avlasta centrum från tung trafik 
och förbättra möjligheterna till goda livsvillkor i 
centrum. Extern handel som genererar ny trafik 
och människor bör inte tillåtas.” 
 
PLANPROGRAM 
Planer på att exploatera delar av det aktuella de- 
taljplaneområdet har funnits tidigare. Samhälls- 
byggnadskontoret fick 2011-11-16 i uppdrag 
av samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett 
program för att utreda Kvastmossens förutsätt- 
ningar och behov samt översiktligt presentera en 
illustrationsplan på en framtida möjlig utveck- 
ling av området. Programmet har varit ute på 
samråd, men är inte antaget på grund av att 
kommunen valde att direkt därefter påbörja 
detaljplanearbetet. Föreliggande detaljplan 
omfattas av programmet, med undantag av den 
sydvästra delen, och följer de intentioner som 
framförs i programförslaget. 
 
DETALJPLANER 
Detaljplaneområdet berörs av tre detaljplaner. 
Denna utgörs av A 4949; Oskarshamn med flera, 
Norra delen av Storskogens industriområde 
(laga kraft 2003-03-14). Detaljplanen möjliggör 
för ny industrimark väster om E22 och söder om 
järnvägen. Föreliggande detaljplanen befäster 
till stora delar nuvarande användning. 
 
Den nordöstra delen av planområdet omfattas 
av den sydöstra delen av den fastställda 
detaljplanen DA94. I sydöst berörs A 4826. 
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Berörd detaljplan, markerad med röd ring. Detaljplanelagda områden är markerade med rosa. Rödstreckad linje 
utgör programområdet. 

 
 
 

STRANDSKYDD 
Strandskydd om 100 meter gäller vid insjöar och 
vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäl- 
ler även konstgjorda vattendrag om ett naturligt 
tillstånd inträtt. Inom detaljplaneområdet rinner 
Applerumeån och några mindre vattendrag som 
omfattas av strandskyddet. 

 
VATTENSKYDD 
Inga områden som omfattas av vattenskydd 
enligt 7 kap Miljöbalken berörs. 

 
RIKSINTRESSEN 
Något riksintresse för kulturmiljö, naturvård eller 
friluftsliv finns inte i området. Däremot är väg 
E22, riksväg 37/47, Åsavägen/Gröndalsga- tan 
samt järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskars- 
hamn av riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 §. Järnvägen är särskilt 
viktig för Oskarshamns hamn, som också är ett 
riksintresse för kommunikationer. 

FORNLÄMNINGAR 
Inga av Riksantikvarieämbetets registrerade 
fasta fornlämningar berörs av detaljplanen. 
 
UTVECKLINGSSPROGRAM 
Utvecklingsprogrammet från 2004 som 
aktualiserades 2009 prioriterar följande 
insatsområden: infrastruktur - kommunikationer, 
breddat näringsliv, etablering av ett center kring 
energi, kompetensförsörjning och attraktivitet. 
Detaljplanen följer utvecklingsprogrammets 
intentioner. Ett näringslivsprogram håller på att 
tas fram. 
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BEHOVSBEDÖMNING AV 
MILJÖPÅVERKAN 
Se behovsbedömningen för ställningstagande 
och motivering. 

 
För detaljplanen har en behovsbedömning utförts 
avseende planens miljöpåverkan. Detalj- planen 
bedöms kunna leda till en betydande påverkan 
på miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. Det innebär att en miljöbedömning ska 
genomföras och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Syftet 
med MKB: n är att redovisa och utreda de 
miljökonsekvenser som ett genomförande av 
detaljplanen kan antas medföra. Den syftar även 
till att föreslå åtgärder för att begränsa negativ 
miljöpåverkan. MKB: n kommer främst att 
behandla följande aspekter: 

 
• Översvämningsrisker 
• Dagvatten 
• Klimat 
• Naturvärden 
• Hälsa och säkerhet 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
 
NATUR 

 
Mark, vegetation och djurliv 
En naturvärdesinventering har upprättats (WSP 
2016-08-29) som redovisar planområdets natur- 
värden. 

 
Dokumenterade bevarandevärda områden 
Detaljplaneområdet omfattas ej av naturreser- 
vat, Natura 2000-område eller riksintresse för 
naturmiljö. 

 
Strandskyddet gäller 100 meter runt vattendrag 
och sjöar. I området ingår Applerumsån samt 
några mindre vattendrag som alltså omfattas av 
strandskyddet. 

 
Inga områden från ängs- och betesmarksinvente- 
ringen (Databasen Tuva, Jordbruksverket, 2016) 
finns i närområdet. Inte heller några nyckelbio- 
toper finns registrerade i området (Skogsstyrel- 
sen, 2016). 

De norra delarna av detaljplaneområdet berör 
den södra delen av ett område som utpekats i 
länsstyrelsens Naturvårdsplan. Området är be- 
nämnt Applerumeån och har klassats till Mycket 
höga naturvärden. I Forslund, M. Natur i Östra 
Småland. Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar, 
1997 beskrivs området enligt följande: 
 
”Denna del av Applerumsån är omväxlande med 
forsande avsnitt, al- och askkärr samt en rik 
högörtsflora. Den sällsynta strandviolen upp- 
träder här i massförekomst. Sjöranunkel växer i 
åfåran. Andra växter som är typiska för området 
är ängsruta och hampfockel. Förutom strand- 
kärr finns här fattigkärr, små skvattramtallmos- 
sar, och blandmyrar. Kallgräs är en karaktärs- 
art. På något ställe kan man hitta den sällsynta 
kärrspiran. Mellan myrarna ligger hällmarker, 
ofta med ung tallskog.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område utpekat i Naturvårdsplanen ”Applerumsån” (grönt område). Planområdet är rött. 



SAMRÅDSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, KVASTMOSSENS KOMBITERMINAL 
OCH FÖRETAGSPARK 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Sida 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svämplan Oskarshamns kommun 
En inventering av svämplanen söder om järnvä- 
gen och väster om väg E22 kring Applerumsån 
har genomförts i april 2016 av Oskarshamns 
kommun. Området består av våtmarker och 
fuktiga områden med till exempel starr, vit- 
mossor och pors. Våtmarkerna är omgivna av 
barr- och blandskogar. Svämplanen är den flacka 
ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom 
återkommande översvämningar och är därför 
olämplig att bebygga både ur risksynpunkt för 
översvämningar men även ur ekologisk syn- 
vinkel. Svämplanen har generellt stora biolo- 
giska värden och utgörs ofta av mycket artrika 
landekosystem. Vidare visar inventeringen längs 
Applerumsån på stora öppna mader med tuv- 
bildande starr omkring vattendraget. Det finns 
rikligt med porsbuskage och en smal kantskog 
av sälgbuskage. 

Rödlistade arter 
Inom detaljplaneområdet samt omgivningen har 
olika inventeringar genomförts av rödlistade 
arter. WSP har utfört inventering samt kontrol- 
lerat arter mot uppgifter i Artdatabanken. Inom 
planområdets gränser har tre rödlistade arter och 
två fridlysta arter påträffats. Följande arter kan 
komma att beröras: 
 
Art År Källa 

Duvhök (NT ) 2014 Från artportalen 

Gulsparv (VU) 2016 WSP:s inventering 

Kungsfågel 

(VU) 

2016 WSP:s inventering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

± 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området för svämplanen. 
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Under tidigare inventeringar av området har 
följande rödlistade arter även återfunnits: 

 
Art Källa Lokalisering 

Alla arter i 

rapporten från 

Amalina Natur 

och Miljökon- 

sult (2007) 

Amalina 

Natur och 

Miljökonsult 

Hela inventerings- 

området är norr 

om jvg 

Smalvingad 

blombock 

Från artpor- 

talen 

Norr om jvg 

Bredbrämad 

bastardsvär- 

mare 

Från artpor- 

talen 

Norr om jvg 

Hasselsnok Från artpor- 

talen 

Norr om jvg 

 
Vid en närmare kontroll återfinns inte dessa 
inom planområdets gränser och berörs därför 
inte av föreslagen detaljplan. 

 

 
Fridlysta arter 
Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom 
att ange dessa i Artskyddsförordningens bilagor. 
I bilaga 2 till Artskyddsförordningen anges alla 
övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett 
län eller i en del av ett län. Åkergroda är fridlyst 
enligt bilaga 2 till Artskyddsförordningen samt 
upptagen i bilaga 4 i EU:s Art- och habitatdirek- 
tiv. Detta skydd gäller överallt där arterna finns, 
oavsett om det är inom eller utanför Natura 
2000-nätverket. För att kunna få dispens från 
artskyddsförordningen 15§ ska det 1) inte finnas 
någon annan lämplig lösning och 2) dispensen 
får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam 
bevarandestatus hos artens bestånd i dess natur- 
liga utbredning. En arts bevarandestatus anses 
gynnsam när: 

 
• uppgifter om den berörda artens popula- 

tionsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin 
livsmiljö, 

• artens naturliga eller hävdbetingade utbred- 
ningsområde varken minskar eller sannolikt 
kommer att minska inom en överskådlig 
framtid, och 

• det finns och sannolikt kommer att fortsätta 
att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att 
artens populationer ska bibehållas på lång 
sikt 

 
Inom planområdet samt i planområdets närhet har 
två fridlysta arter påträffats. Dessa utgörs av: 
 
• Åkergroda 
• Mattlummer 
 
Båda berörs av Artskyddsförordningen. Åkergro- 
dan omfattas av 4 § och Mattlummer av 9§. 
 
Värdefulla träd 
I det aktuella området finns vid en sökning i 
Trädportalen inga registrerade värdefulla träd. 
 
Biotopskyddade objekt 
I de sydöstra delarna av detaljplaneområdet finns 
åkermark med diken. Diken i åkermark är biotop- 
skyddade enligt 7 kap miljöbalken. Kommunen 
avser att söka dispens från biotopskyddet hos 
länsstyrelsen i Kalmar län. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Exploateringen av planområdet kommer att 
medföra markarbeten och nedtagning av befintlig 
vegetation inom området. För att iordningställa 
industritomterna och anlägga väg och VA 
kommer fyllningar, avschaktningar och berg- 
sprängning att krävas. Planområdet ligger relativt 
högt i terrängen och landskapsbilden kommer att 
påverkas av att området tas i anspråk för indu- 
stri. Befintlig vegetation utanför planområdet och 
bevarad naturmark inom planområdet, kan dock 
fortsättningsvis fungera som avskärmande ridå. 
 
Området mellan de två industrikvarteren plan- 
läggs som natur genom bestämmelsen ”NATUR”. 
Området avses vara kvar som naturmark, då 
det till stora delar utgörs av svämplanen.Vidare 
regleras yta som ”NATUR” i söder med funk- 
tion som buffertzon mellan industriområdet och 
de fastigheter som ligger utanför planområdet. 
Övriga ytor som regleras som ”NATUR” är led- 
ningsgata, yta mellan väg och järnväg samt yta 
för fördröjning längs industrifastigheten i öster. 
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Inom planområdet har en bestämmelse ”n ” 
införts gällande att minst 5% av fastighetsytan 
(med undantag av ytan för kombiterminalen då 
denna behöver stora öppna ytor utan hinder) ska 
vara planterad eller möjlig för infiltration. Denna 
bestämmelse avser att mjuka upp det hårda 
intrycket som så ofta ett verksamhetsområde/in- 
dustriområde utgör. Samtidigt kan den hjälpa till 
i hanteringen av dagvattnet för området. 

 
Inom naturområdena ges även möjligheter att 
uppföra dammar, svackdiken etc. som är ett led i 
hanteringen av dagvatten. För ytterligare infor- 
mation om dammarna och utsläppsmängder, se 
rubrik Dagvatten. 

 
Skogsbruk 
Inom planområdet bedrivs idag skogsbruk. 
Produktionsskogen består av barrblandskog, 
talldominerad av ristyp. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Det kommer inte längre att finnas möjlighet att 
bedriva skogsbruk inom planområdet. 

 
Markbeskaffenhet och geotekniska 
förhållanden 
En översiktlig geoteknisk utredning har upprät- 
tats för planområdet (WSP, 2016-11-28). Utred- 
ningen bifogas planhandlingarna. 

 
Resultatet av undersökningen visar att jorden 
inom planområdet består huvudsakligen består 
av berg, morän eller högst 7,0 m lösa organiska 
jordlager. Den organiska jorden utgörs huvud- 
sakligen av torv och gyttja. Det är sannolikt 
att även lera förekommer på djupet. Utförda 
sticksonderingar påvisar att de organiska jord- 
lagerna troligen är något större i områdets södra 
samt nordöstra del. Jordlagrens hållfasthet har ej 
undersökts. 

 
Inga grundvattenrör har installerats inom ramen 
för utredningen. Inom låglänta områden 
bedöms dock grundvattnet ligga i nivå eller 
någon meter under markytan. 

Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Undersökningen visar att grundförstärknings- 
åtgärder kommer erfordras för byggnader, 
järnvägsspår och hårdgjorda ytor i de områden 
där lösa jordlager av torv, gyttja och lera före- 
kommer. Ur geoteknisk synpunkt är det därför 
en fördel om byggnader och hårdgjorda ytor till 
största delen kan placeras inom områden med 
morän eller berg. 
 
I samband med detaljprojektering erfordras 
kompletterande undersökningar och utred- 
ningar. 
 
En planbestämmelse har införts om att ”Grund- 
läggning ska ske enligt geotekniskt PM, daterat 
2016-11-28”, ska följas. 
 

 
Översvämning och skredrisk 
Söder om järnvägen finns ett område som över- 
svämmas återkommande under året, svämplan. 
För ytterligare information om naturvärden, se 
rubrik ”Mark, vegetation och naturliv”. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Vid intensiv nederbörd riskerar planerat dagvat- 
tensystem att drabbas av översvämningar. Detta 
till följd av att kapaciteten i dagvattensystemet 
överskrids. Fördröjningsmagasinen och svack- 
dikena har undvikits att placeras i direkt anslut- 
ning till vattendragen för att minska riskerna 
för översvämningspåverkan.  Höjdsättningen 
av planområdet ur dagvattensynpunkt syftar till 
att säkerhetsställa byggnaderna/kvartersmarken 
mot översvämning. Här krävs ett helhetsgrepp 
när planområdets ytor höjdsätts. 
 
Delar av gator bör ligga lägre än byggnadernas 
lägst belägna delar. Detta för att säkerhetsställa 
att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema 
regn.  I planförslaget är vägarna höjdsatta så att 
de klarar att avleda vatten ytledes vid intensiva 
regn. De låglänta delarna sammanfaller till stor 
del med de mindre vattendragen och Applerum- 



SAMRÅDSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, KVASTMOSSENS KOMBITERMINAL 
OCH FÖRETAGSPARK 

Sida 16 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

 

 

 
 
 

sån. Detta sammanfaller även med svämplanens 
syfte att det är de låglänta delarna kring vatten- 
dragen som tillåts översvämmas vid intensiva 
regn och höga vattenflöden. 

 
Hänsyn har tagits till flödet som kommer upp- 
ströms. Idag är det trumstorleken på befintlig 
trumma under järnvägen som styr och begränsar 
flödet till planområdet. Därför är det viktigt att 
tillse att den nya trumman som planeras under 
det centrala stickspåret är av samma dimension 
som den befintliga. Då kvarstår samma förhål- 
landen inom planområdet som i nuläget, och 
dämmning av vatten uppströms undviks. 

 
Med utgångspunkt från ovanstående resone- 
mang har markhöjder reglerats på plankartan. 

 
För ytterligare resonemang gällande dagvatten- 
hantering etc. se avsnittet om VA och dagvatten 
under rubrik Teknisk försörjning, samt under 
rubrik Mark, vegetation och naturliv under 
avsnittet Natur. 

MILJÖFÖRHÅLLANDEN 
 
Nationella och regionala miljökvalitets- 
mål 
Följande nationella miljömål har 
bedömts beröras av förslaget till detaljplan: 
 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 
 
Definitioner och preciseringar av de sexton 
nationella miljökvalitetsmålen finns på 
Miljömålsportalen (www.miljomal.se). 
I Kalmar län finns inga regionala preciseringar 
av de nationella miljökvalitetsmålen, med 
undantag av Begränsad klimatpåverkan, där 
regionen har ett mer ambitiöst mål för en fossil- 
bränslefri region. Projektet heter No oil och har 
antagits av Regionförbundet i 
Kalmar län. Det regionala miljömålet för Kal- 
mar län finns tillgängligt på Miljömålsportalen, 
www.miljomal.se. 
 
Oskarshamns kommun har inga egna lokala 
miljömål utan arbetar idag utifrån de regionala 
och nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Detaljplanen bedöms påverka målet negativt då 
utsläpp av växthusgaserna koldioxid och kväve- 
oxider sker dels under genomförandet av detalj- 
planens intentioner i samband med byggnation 
och anläggningsarbeten, och dels i framtiden då 
mängden trafik i området förväntas öka till följd 
av byggnationen inom planområdet. Ökad 
frekvens av transportrörelser till och från områ- 
det kommer att medföra högre koldioxidutsläpp 
från transportsektorn vilket motverkar målupp- 
fyllelse. 

http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
http://www.miljomal.se/
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Den planerade kombiterminalen skapar dock 
förutsättningar för samordna transporter på 
järnväg, vilket innebär att en del tunga lastbils- 
transporter tas bort från vägarna. Det leder till 
att minska belastningen på vägarna samt att det 
ger miljövinster då tåg generar mindre utsläpp 
än lastbilar, vilket bedöms som positivt för 
miljömålet. 

 
Frisk luft 
Se resonemang under Begränsad klimatpåver- 
kan. 

 
Levande sjöar och vattendrag Planområdets 
dagvattenhantering kommer i huvudsak ske 
genom dagvattenmagasinen och svackdiken. 
Deras placering har valts med tanke på att inte 
inkräkta på områden med höga natur- värden, 
minska risken att beröras av översväm- ning från 
vattendragen, samt i största mån ej störa de 
naturliga dikena och vattendragen. 

 
I området för kombiterminalen tex, utformas 
svackdiket genom att det kommer att anpassa så 
att det inte stör det naturliga vattendraget. Vidare 
planeras ett eget magasin med avstängningsan- 
ordning, för ytan som är föreslagen för farligt 
gods. 

 
Konsekvensen av detaljplanen på svämplanets 
naturvärden bedöms som måttliga. Naturvärdena 
i området är generellt sett låga men påverkan 
bedöms bli stor. Konsekvensen på svämplanets 
funktion bedöms som låg till måttlig. Fördröj- 
ning och rening kommer fortsatt att ske men 
istället genom anlagda dagvattenmagasin och 
svackdiken. 

 
Beräkningar av föroreningar från planområdet 
visar följande: 

 
• Beräkningarna visar att nollalternativet lig- 

ger under riktvärdena. 
• För planområdet överskrids riktvärdena för 

i stort sätt alla ämnena om dagvattnet ej 
renas. 

• För den planerade planutformningen med 
föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 
överskrids inga riktvärden för dagvattnet 
efter rening. 

 
Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte 
planutformningen påverka gällande miljökvali- 
tetsnormer för vatten och vattenförekomst. 
 
Planförslaget bedöms inte motverka miljömålet. 
 
Myllrande våtmarker 
Se bedömning under Levande sjöar och vatten- 
drag. 
 
God bebyggd miljö 
Inga bostadsfastigheter ligger inom planom- 
rådet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. 
Fastigheten ligger ca 300 m väster om avfalls- 
anläggningen Storskogen. Inga bostäder föreslås 
inom detaljplaneområdet. Avståndet till detalj- 
planeområdet bedöms vara så stort att befintliga 
bostäder inte påverkas av buller, luftföroreningar 
etc. Planförslaget bedöms varken motverka eller 
medverka till måluppfyllelsen. 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Den planerade detaljplanen innebär vidare att två 
områden med naturvärden som pekats ut i 
naturvärdesinventeringen kommer att försvinna. 
Det första är en tallmosse (objekt OHA3) som 
bedömdes ha vissa naturvärden men naturtypen 
är i ett regionalt perspektiv, inte ovanlig. Det an- 
dra området (objekt OHA1) bedömdes ha vissa 
naturvärden. 
 
Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna 
som måttliga, och detaljplaneförslaget bedöms i 
viss mån motverka miljömålet. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
berörs inte av planerat projekt. 
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Oskarshamns- 
områdets 
kustvatten 

Ekologisk 
status 

Kemisk status 

Statusklassning 
2015 

Måttlig 
ekologisk 

status 

Uppnår ej god 

Mål God ekologisk 
status 2021 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 

 
 
 

Vatten 
Planområdet belastar vattenförekomsterna App- 
lerumsån och Oskarshamnsområdets kustvatten 
samt vattendraget Klämnabäcken. 

 
Applerumsån innehar följande miljökvalitetsnor- 
mer för vatten enligt VISS: 

 
Applerumsån Ekologisk status Kemisk status 

Statusklassning 
2015 

Måttlig ekologisk 
status 

God kemisk 
status 

Mål God ekologisk 
status 2021 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 
Identifierade miljöproblem är miljögifter och 
förändrade habitat genom fysisk påverkan. 
Åtgärdsförslagen omfattar bla ekologiskt funk- 
tionella kantzoner. Åtgärden innebär förenklat 
att man skapar en zon innefattande strandzonen 
samt det fastmarksområde som direkt påverkar 
ytvattnet. Inom zonen gynnas etablering av en 
naturlig vegetation och närmast vattnet bör träd 
och buskar dominera (med undantag för betes- 
marker). Storleken på zonen bör minst omfatta 
15 meter men också anpassas till den omgivande 
marken (t.ex. lutning) samt att den bör vara 
bredare (20 - 30 m) vid vatten med höga natur- 
värden. 

 
Klämnabäcken är idag ingen vattenförekomst 
enligt vattendirektivet och har därför inte sta- 
tusklassats. Den mynnar dock i Östersjön i ett 
område, Oskarhamnsområdets kustvatten, som 
har statusklassats. 

 
Oskarshamnsområdets kustvatten innehar följan- 
de miljökvalitetsnormer för vatten enligt VISS: 

Luft 
Dagens fordonstrafik (ÅVDT) på E22 uppgår till 
ca 7430 fordon/dygn. I den södra avfarten upp- 
går trafiken till ca 1056 fordon/dygn. På Åsa- 
vägen vid E22, uppgår antalet ÅDT till 2830. 
En utgångspunkt vid bedömning av luftförore- 
ningar orsakade av trafiken krävs det en ÅDT 
på cirka 30 000 fordon, samt ett slutet gaturum 
för att det ska vara aktuellt att göra en närmare 
värdering av luftkvaliten. I dagsläget finns inga 
kända områden i Oskarshamns kommun där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. 
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökva- 
litetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet. Detta på grund av att området är 
välventilerat och att trafikökningen inte bedöms 
uppgå till sådana mängder att risk för överskri- 
dande föreligger. Den planerade kombitermina- 
len skapar också förutsättningar för att samordna 
transporter på järnväg, vilket innebär att en del 
tunga lastbilstransporter tas bort från vägarna. 
Det leder till att luftutsläppen totalt sett i områ- 
det minskar. 
 
Buller 
Planområdet omfattas inte av miljökvalitets- 
normerna för buller, då andelen invånare är för 
få. Enligt miljökvalitetsnormen omfattas endast 
kommuner med fler än 100 000 invånare (www. 
naturvardsverket.se). Det innebär dock inte att 
man i mindre och medelstora kommuner (un- der 
100 000 invånare) inte skall sträva efter att 
begränsa buller. Buller i dessa kommuner styrs 
bland annat av de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken och reglerna om egenkontroll, till- 
syn och prövning. Regler om att begränsa buller 
finns också i annan lagstiftning. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Dagvattenutredningen ska ligga till grund för 
dagvattenhanteringen i planområdet. Se vidare 
under rubrik ”Dagvatten”. 

 
Säkerhetsavstånd till elledningar har beaktats i 
detaljplanen. 

 
Identifierade miljöproblem är övergödning och 
syrefattiga förhållanden samt miljögifter. 

http://www/
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Förorenad mark 
I de östra delarna av detaljplaneområdet har 
Skrotfrag skrothantering och skrothandel av 
bilfragment där det återvinns ickefarligt avfall 
utan krossning eller siktning. Risk kan finnas 
för föroreningar inom fastigheten. En ny väg 
kommer att anläggas över fastigheten Då mark- 
användningen för väg ingår i mindre känslig 
markanvändning, bedöms användningen vara 
förenlig med bedömda föroreningshalter på plat- 
sen. Inom övriga delar av planområdet bedöms 
inga potentiellt förorenade områden finnas. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Enligt Miljöbalken (1998:808) 10 kap 11 § ska 
den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat eller inte, 
genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och denna 
kan medföra skada eller olägenhet för männis- 
kors hälsa eller miljön. 

 
Radon 
Halten markradon ligger mellan låg till förhöjd i 
området där det främst är i de södra delarna som 
halten är förhöjd. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
En planbestämmelse har införts om att ”Bygg- 
nader ska, om inte låga nivåer uppmäts, kon- 
strueras radonsäkra eller radonskyddade”, 
dvs om kompletterande mätningar för enskilda 
byggnader inte visar att marken kan klassas som 
lågradonmark. 

 
Störningar 

 
Buller 
Detaljplanen innebär ökande trafikmängder vilka 
generarar buller i form av trafikbuller 
inom området. De planlagda verksamhetsområ- 
den kan även de medföra verksamheter 
som genererar buller som benämns som externt 
industribuller. 

Verksamhetsbuller kommer inte att påverka 
bostäder i omgivningen eftersom det är minst 
200 meter till närmsta bostad. Trafikbuller från 
järnväg bedöms inte påverka verksamhetsloka- 
lerna i någon större utsträckning då det är minst 
30 meter emellan. 
 
Mot fastigheterna i sydöost finns utrymme för 
skyddsvall, betecknat med bestämmelsen ”vall” 
på plankartan. Denna kan minska eventuella 
upplevda störningar både fysiskt och visuellt. 
 
Luftpartiklar 
På Skrotfrags fastighet pågår verksamhet som 
kan generera luftpartiklar. Andelen utsläpp av 
luftföroreningar regleras i prövningen för res- 
pektive verksamhet. 
 
Angående luftpartiklar från trafik, se 
Frisk luft under Miljömål. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Några specifika åtgärder kopplade till detalj- 
planen är inte aktuella vad gäller luftkvalitet. 
Däremot kan ett uppföljningsprogram tas fram 
för områdets långsiktiga påverkan på luftkvalité. 
 
Riktlinjer för vilka bullernivåer som kan till- 
låtas är reglerade genom annan lagstiftning och 
behöver ej regleras i detaljplanen utan hanteras i 
tillståndsprocessen för tillkommande verk- 
samheter. 
 
RISK OCH SÄKERHET 
En detaljerad riskbedömning för detaljplan för 
transport av farligt gods på väg och järnväg har 
upprättats (WSP 2016-10-26). Utredningen har 
bilagts planhandlingarna. 
 
Inga bostadsfastigheter ligger inom planom- 
rådet. Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. 
Fastigheten ligger ca 300 m väster om avfallsan- 
läggningen Storskogen. 
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Planområdet gränsar till verksamhetsområden 
där människor potentiellt kan drabbas av en 
olycka som sker inom planområdet. Avstånden 
är relativt långa och persontätheterna relativt 
små varvid risk för människors liv och hälsa 
inom dessa områden bedöms vara låg. De verk- 
samhetsområden som avses i ovanstående stycke 
finns norr, öster och nordost om planområdet. 

 
I de östra delarna av planområdet bedriver 
Skrotfrag återvinningsverksamhet och där finns 
också en avfallsanläggning. Persontätheten är 
låg inom dessa verksamheter. 

 
 

 
Scanias logistikanläggning 

 

 
 

Norr om järnvägen, norr om planområdet, finns 
Scanias nya logistikcentrum. I övrigt är 
verksamheter belagda nordost om planområdet 
inom ett stort verksamhetsområde, kallat Väs- 
tra Industriområdet, där bland annat Scanias 
lastbillshyttfabrik finns. Närmsta område för 
sammanhängande bostadsområde (Södertorn) är 
beläget ca 1,7 km nordost om planområdet. 
Öster om planområdet löper väg E22 i nordsyd- 
lig riktning. E22 är utpekad som primär trans- 
portled för farligt gods och är starkt trafikerad. 
Det kortaste avståndet mellan planområdet och 
väg E22 uppgår till ca 300-500 meter. Enligt 
länsstyrelsernas riktlinjer ska riskhanterings- 
processen beaktas i framtagande av detaljplaner 
inom 150 meter från farligt godsled, vilket inne- 
bär att avståndet kan anses tillräckligt. 

Direkt norr om planområdet löper järnvägen 
mellan Berga-Oskarshamn, vilken utgör 
transportled för farligt gods. Samtliga farligt 
gods-klasser bedöms kunna transporteras på 
järnvägen och år 2030 förväntas två godståg per 
dygn passera området. Persontrafiken (av typen 
lokaltåg) uppgår till totalt ca 30 tåg per dygn 
räknat i båda linjens riktningar. 
 
I de östra delarna av planområdet löper kraftled- 
ningar från ställverket, som ligger strax utanför 
planområdet, i en nord-sydlig riktning. Från 
ställverket går det ett fler tal regionnätsledningar 
med spänning från 50 kV till 130 kV. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Längs järnvägen rekommenderas ett skydds- 
avstånd på 30 m. En planbestämmelse om att 
byggnad inte får uppföras inom 30 m från hu- 
vudjärnvägsspår, har införts på plankartan. 
Ett generellt skyddsavstånd om 500 meter 
rekommenderas mellan bostäder och de ytor 
inom kombiterminalen som planeras att upplåtas 
för hantering av farligt gods (lastning, lossning, 
lagring etc.) 
 
För arbete under och bredvid kraftledningar 
gäller särskilda bestämmelser och både Elsäker- 
hetsverkets starkströmsföreskrifter och Arbets- 
miljöverkets föreskrifter måste iakttas. Detta 
innebär att avståndet mellan brännbartupplag 
och närmsta faslina får ej understiga 30 meter 
vid 130 kV. För explosiv vara gäller 100 m. 
Befintliga luftledningar går igenom ett ca 50 m 
brett område som på plankartan har avsatts som 
”NATUR”. Där ledningen korsar kvartersmark, 
regleras detta med ”l”, marken ska vara tillgäng- 
lig för allmännyttiga luftledningar. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
 
 
Bostäder 
Inga bostadsfastigheter ligger inom planom- 
rådet.  Närmaste bostadsfastighet ligger på ett 
avstånd av ca 200 m sydöst om planområdet. 
Fastigheten ligger ca 300 m väster om avfalls- 
anläggningen Storskogen. Detaljplanen reglerar 
inte bostäder. 
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Verksamheter 
I de östra delarna av planområdet bedriver 
Skrotfrag återvinningsverksamhet och där finns 
också en avfallsanläggning. Inga övriga verk- 
samheter finns inom planområdet. Till detalj- 
planeområdet gränsar ett verksamhetsområde 
”Kvastmossen” med ett antal etablerade verk- 
samheter av olika karaktär, exempelvis entrepre- 
nad-, skrot- och återvinningsföretag. 
Strax sydost om planområdet ligger Storsko- 
gens avfallsanläggning och i nära anslutning till 
området, norr om planområdet, ligger Scanias 
logistikanläggning. Denna färdigställdes och 
togs i bruk under år 2015. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Exploateringen av planområdet ansluter i öster 
till planlagt och befintligt verksamhetsområde 
Kvastmossen. Området är en viktig del i utbygg- 
naden av verksamhetsområdet vid Kvastmos- 
sen  och har även ett både regionalt och lokalt 
intresse. 

 
Detaljplanen syftar bland annat till att möjlig- 
göra ny industrimark. Markanvändningen inom 
detaljplaneområdet är inriktad på transportinten- 
siva, utrymmeskrävande och störande verksam- 
heter som har ett behov av närhet till väg och 
järnväg. I direkt anslutning till den nya kombi- 
terminalen ges företräde för verksamheter med 
ett behov av närhet till kombiterminalen. 

 
En större uppställningsplats av lastbilar och 
transporter av farligt gods avses ligga i närheten 
av kombiterminalen. Uppställning av farliga 
godstransporter sker idag i Oskarshamns hamn. 
Med en ny uppställningsplats för farligt gods 
inom planområdet kan dessa transporter för- 
bjudas på Skeppsbron och bidra till en bättre 
stadsmiljö. 

 
Totalt föreslås fem områden för industriändamål 
inom detaljplanen till en total yta på ca 96 hek- 
tar. Ytorna betecknas i detaljplanen som ”J ”, 
Industri och lager och ”J ” Kombiterminal. För 
befintlig verksamhet ”Skrotfrag” befästs nuva- 
rande markanvändning. 

Utformningen av kvarteren och bebyggelsen 
beror till stora delar på vilka verksamheter 
som kommer att etablera sig i området. Avsikten 
är att kommunen styckar av och försäljer 
ett antal fastigheter för industri, lager och kom- 
biterminal. Fastigheterna kommer därefter att 
bebyggas. 
 
Enligt planbestämmelserna specificeras inte ut- 
nyttjadsgraden, utan begränsas av att ytan även 
ska inrymma parkering och köryta för verksam- 
hetens behov. Inga andra begränsningar vad gäl- 
ler höjd, form, taklutning etc. är specificerade. 
 
Offentlig och kommersiell service 
Ingen kommersiell eller offentlig service finns 
inom planområdet idag. Planområdet gränsar 
dock till befintligt industriområde som bland an- 
nat innehåller Storskogens avfallsanläggning. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
En stor del av planområdet är planerad som 
industrimark och kombiterminal. Markanvänd- 
ningen betecknas på plankartan med ”J ” och 
”J ”. På industrimark är det möjligt att ha lager 
och försäljning av partihandel och personalbu- 
tiker i mindre omfattning. Detaljhandel, försälj- 
ning och service till enskilda ingår inte i ända- 
målet industri. Se ytterligare beskrivning under 
rubrik ”Verksamheter”. 
 
Skyddsrum 
Inga skyddsrum förekommer i detaljplanen. 
 
FRIYTOR 
 
Lek och rekreation 
Inga ytor för lek finns inom planområdet. För 
rekreation, se rubrik Park och naturmiljö. 



SAMRÅDSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, KVASTMOSSENS KOMBITERMINAL 
OCH FÖRETAGSPARK 

Sida 22 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

 

 

3 

 

 
 
 

Park och naturmiljö 
Planområdet är inte avsatt i översiktsplanen eller 
den fördjupade översiktsplanen som rekreations- 
område, och innehar inte några speciella värden 
ur rekrationssynpunkt. Detta hindrar dock inte 
att området nyttjas som rekreationsområde för 
allmänheten. Inom skogsområdet finns ett antal 
mindre grusvägar och stigar, och hästspår syns i 
området. 

 
Se ytterligare information om natur under rubrik 
”Mark, vegetation och djurliv”. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte 
medföra någon negativ påverkan på friluftslivet. 
För de som kommer att arbeta i området ger 
omgivande naturmarker möjlighet till naturupp- 
levelser. 

 
VATTENOMRÅDEN 
Se under rubriken ”Mark, vegetation och djur- 
liv”. 

 
STRANDSKYDD 
Strandskydd om 100 meter gäller vid insjöar och 
vattendrag oavsett storlek. Bestämmelserna gäl- 
ler även konstgjorda vattendrag om ett naturligt 
tillstånd inträtt. Inom detaljplaneområdet rinner 
bl a Applerumeån som omfattas av strandskydd. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Under framtagande av detaljplanen har kommu- 
nens ambition vara att i möjligast mån undvika 
de områden som omfattas av strandskydd. I de 
fall strandskyddet behöver upphävas bedömer 
kommunen att det finns särskilda skäl som moti- 
verar ett i anspråkstagande. 

 
I detaljplanen införs en bestämmelse”a ” om att 
”kvartersmark, dammar, väg, gata och järnväg 
undantas från strandskyddsbestämmelserna”. 
Enligt miljöbalken återinträder strandskydds- 
bestämmelser då gällande detaljplan upphör att 
gälla och ersätts med en ny. Ett nytt beslut om 
upphävande av strandskyddet krävs vid beslut 
om antagande av detaljplanen. Oskarshamns 

kommun avser att upphäva strandskyddet inom 
planområdet med motiveringen i det femte 
särskilda skälet enligt miljöbalken 7 kap 18 c att 
området som upphävandet avser behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför områ- 
det. För att kunna skapa en kombiterminal måste 
området ligga i direkt anslutning till en järnväg, 
och för att kombiterminalen skall kunna utnytt- 
jas maximalt, måste den ligga i anslutning till 
befintligt verksamhetsområde samt i anslutning 
till goda kommunikationslägen. Föreliggande 
detaljplaneområde uppnår dessa krav. 
Längs med Applerumsån säkerställs en 20-30 m 
passage längs med strandzonen genom bestäm- 
melsen ”NATUR”, med undantag för området 
kring kombiterminalen, där det är svårt att låta 
allmänheten få tillträde till området på grund av 
säkerhetsrisk. Trots att allmänhetens tillgång till 
Applerumsån begränsas vid kombiterminalen, 
bedömer ändå kommunen att ett genomförande 
av detaljplanen inte strider mot strandskyddets 
syften eftersom en kombiterminal är ett betydan- 
de allmänt intresse vars lokalisering har utretts i 
detalj. 
 
GATOR OCH TRAFIK 
Vid södra infarten i Oskarshamn sammanstrålar 
viktig infrastruktur och planer finns på att öka 
platsens betydelse som infrastrukturpunkt. 
 
E22, riksväg 37/47, Åsavägen/ Gröndalsgatan 
samt järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn 
är av riksintresse för kommunikationer enligt 
miljöbalken 3 kap 8 §. 
 
Gatunät 
Öster om planområdet passerar idag E22. Norr 
om planområdet ligger riksväg 37/47 och i 
öster Tillfarten. 
 
Området kring den Södra infarten nås, från cen- 
trala Oskarshamn, i första hand via Åsavägen. 
Vägen går i öst-västlig riktning, ansluter till E22 
vid den södra trafikplatsen och har sin västligas- 
te ände vid Kvastmossen. Mellan trafikplatsen 
och Kvastmossen ansluter tillfarten som servar 
verksamhetsområdet öster om planområdet, 
vilken leder fram till Storskogens återvinnings- 
central. 
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Vid Kvastmossen övergår Åsavägen i Kvastga- 
tan som går i en slinga igenom verksamhetsom- 
rådet. Planer finns på att i Åsavägens förläng- 
ning skapa en ny dragning av riksväg 37/47. 
Riksvägarna 37 (Växjö - Oskarshamn) och 47 
(Trollhättan - Oskarshamn) sammanstrålar strax 
väster om Bockara. För att försöka avlasta riks- 
väg 34, på sträckan Högsby – Ålem, från tung 
trafik vill Trafikverket förbättra vägstandarden 
på sträckan Bockara – Oskarshamn. Detta görs 

i syfte att trafiken istället ska välja att köra via 
Oskarshamn. En del i detta arbete är att skapa 
en ny anslutning för riksväg 37/47 till den södra 
infarten till staden. Detta ingår dock inte förelig- 
gande projekt. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Det föreslagna verksamhetsområdet kommer att 
matas från Åsavägen. Detta säkerställs genom 
bestämmelsen ”VÄG” på plankartan. Trafiken 
matas sedan in i området genom industrigator 
till respektive kvarter. Detta anges som ”GATA ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åsavägen, vy mot öster. 

(Industrigata med möjligher för cykelväg) på 
plankartan. Industrigatan avses ha en sektion 
mellan 22-28 meter beroende på var i området 
den ligger. Inom denna sektion ryms en 8,5 
meters körbana, 3,0 meters gång- och cykel- 
väg samt diken. Sektionens bredd beror på om 
gång- och cykelvägen ska vara friliggande från 
körbanan eller bara avgränsas med räcke eller 
väglinje. 

 
 

rv 37/47 
 

Mellersta Infarten 
 

Oskarshamn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Järnvägen Södra Infarten 
 
 
 
 

Kvastmossen 
 
 
 
 

Storskogen 

E22 
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Där industrigatan korsar järnväg införs bestäm- 
melsen ”z”, ”Område eller utrymme som ska 
vara tillgänglig för allmännyttig körtrafik.” 
eller ”z ”, ”Område eller utrymme som ska vara 
tillgänglig för intern körtrafik.” Detta för att an- 

Detaljplanen reglerar i de norra delarna av 
planområdet en kombiterminal med ett järnvägs- 
spår som ansluter till ytorna för verksamheterna. 
Kombiterminalen och spåren regleras med 
beteckningen ”J ” (Kombiterminal) och ”T ” 

2 1 

svaret för säkerheten vid överfarterna ska ligga 
på huvudmannen för järnvägen. 
Vägnät inom kvartersmark löses av respektive 
verksamhetsutövare. 

 
För gatorna inom planområdet anges höjder. 
Höjdsättningen av planområdet syftar till att 
säkerhetsställa byggnaderna/kvartersmarken mot 
översvämning. Delar av gator bör ligga lägre 
än byggnadernas lägst belägna delar. Detta för att 
säkerhetsställa att dagvattnet kan rinna av ytledes 
vid extrema regn. Se vidare Dagvattenut- 
redningen. 

 
Järnväg 
Järnvägsförbindelsen Nässjö – Oskarshamn som 
passerar genom området är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap MB och är sär- 

(Järnväg). 
 
Gång- och cykelvägar 
Inom planområdet finns inga GC-vägar. Norr om 
Åsavägen löper en separat GC-väg mellan 
Oskarshamns centrala delar och Scanias omlast- 
ningscentral. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Det finns ett behov av en gång- och cykelväg 
längs huvudgatorna inne i planområdet. På vä- 
gen kommer tunga lastfordon att köra och för att 
höja trafiksäkerheten inom området har utrymme 
reserverats längs med vägarna inom planområ- 
det för gång- och cykelväg. Inga bestämmelser 
för GC-väg har införts på plankartan. Området 
med bestämmelsen ”GATA ” (Industrigata) är 

skilt viktig för Oskarshamns hamn, som i sig är 1 
22-28 meter bred, vilket inne bär utrymme för 

riksintresse. 
 

Från Oskarshamn finns järnväg till Berga var 
från det går spår till Kalmar, Linköping och Näs- 
sjö. Befintlig järnväg har en varierad standard 
och är bland annat inte elektrifierad, vilket be- 
gränsar längden på tågen som trafikerar banan. 
Åtgärder för att förbättra banan och därmed 
kunna öka tågens längd har utretts. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Detaljplanen syftar bland annat till att kunna 
möjliggöra en ny kombiterminal. En kombiter- 
minal är en anläggning där gods flyttas mellan 
väg- och järnvägstransporter. Kombiterminalen 
består av två enheter, terminaldel där godshante- 
ringen och lossning och lastning av tåg och last- 
bilar sker samt en överlämningsbangård där tåg 
till och från terminalen hanteras och rangeras. 

gång- och cykelväg i vägområdet, se sektion 
under ”Gatunät”. 
 
Kollektivtrafik 
I dagsläget finns ingen kollektivtrafik till 
detaljplaneområdet. På sikt kan det vara lämpligt 
att det finns kollektivtrafik närmre området och 
de arbetsplatser som i framtiden avses finnas i 
området. Busshållsplats finns i dagsläget vid 
Lövgrensvägen längs Åsavägen och trafikeras 
av ett antal linjer. Linje 703 går från Saltvik till 
Västra industriområdet där busshållplats finns. 

Detaljplanen reglerar inte kollektivtrafik. 

Parkering, varumottagning, utfarter 
Parkering och varumottagning sker på kvarters- 
mark. 
 
Närmast järnvägsspåret, inom 30 meters-zonen 
är det möjligt med parkering. 
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Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
En generell bestämmelse är införd på plankartan 
”byggnader får inte placeras närmare huvud- 
järnvägsspår än 30 meter”. Parkering skall 
inrymmas i kvartersmarken. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 
Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten och avlopp finns framdraget 
till de befintliga verksamheter som ligger i 
anslutning till detaljplaneområdet. Kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp behö- 
ver utökas för att omfatta detaljplaneområdet. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Verksamhetsområdet skall kopplas till det kom- 
munala vatten- och avloppsnätet. Inga u-områ- 
den är reglerade för kommande ledningar utan 
tanken är att infrastrukturen för VA ska följa 
planerade gator i området. 

 
För att klara spillvattenhanteringen inom plan- 
området har två områden för tekniska anlägg- 
ningar anlagts i de centrala delarna av planom- 
rådet. I områdena för tekniska anläggningar kan 
exempelvis pumpstationer anläggas. 

 
Dagvatten 
Marken inom planområdet lutar generellt mot 
Applerumsån. Undantaget den sydöstra delen 
av planområdet som avrinner mot öster och 
Klämnabäcken. Marknivåerna inom planområ- 
det är mellan +20m - +33m. För att få en mer 
noggrann bild av höjdförhållandena inom plan- 
området har en höjdanalys utförts. Höjdanalysen 
kan ses i dagvattenutredningen. Applerumsån 
med biflöden, både naturliga och utdikade utgör 
naturliga ytvattenstråk i planområdet. 

 
Svämplaner är vanliga längs både små och stora 
vattendrag i Sverige och är den flacka ytan längs 
vattendraget/sjön som bildas genom återkom- 
mande översvämningar. Naturliga flödesvariatio- 

ner gör att svämplanet översvämmas med jämna 
mellanrum och de spelar därför en viktig roll för 
att dämpa höga flöden i vattendragen. Områdena 
för svämplanen är därför olämplig att bebygga 
både ur risksynpunkt för översvämningar men 
även ur ekologisk synvinkel. 
 
Befintliga VA-ledningar i form av vatten och 
spillvatten finns idag längs med Tillfarten. VA- 
ledningarna utgår från avfallsanläggningen och 
ansluter norrut till ledningar i Åsavägen. 
 
Det finns ingen information kring områdets 
grundvattenförhållanden tillgänglig och inga 
grundvattenrör installerades i den geotekniska 
undersökningen. Inom låglänta områden bedöms 
dock grundvattnet ligga i nivå eller någon meter 
under markytan. 
 
De geotekniska undersökningarna visar att 
jorden inom undersökningsområdet huvud- 
sakligen består av berg, morän eller lösa or- 
ganiska jordarter. De organiska jordarterna 
utgörs huvudsakligen av torv och gyttja. I 
genomsläpplighetskartan(se karta i dagvatten- 
utredningen) är området markerat som ” låg 
och medelhög genomsläpplighet”. Den låga 
genomsläppligheten är främst koncentrerad till 
områdena runt Applerumsån och de mindre vat- 
tendragen/dikena. Detta innebär att området har 
mindre goda förutsättningar för infiltration. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
För dagvattenhanteringen föreslås följande 
reningsåtgärder: 
 
• Svackdiken/diken 
• Fördröjningsmagasin 
• Tillfällig uppdämning av dagvatten på 

vägytor 
• Ett eget magasin med avstängningsanord- 

ning, för ytan som är föreslagen för farligt 
gods. 
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Föreslagna fördröjningsåtgärder återkopplar till 
de punkter som står i planprogrammet samt till 
Oskarhamns dagvattenpolicy genom att dag- 
vattnet omhändertas i delvis öppna lösningar 
samt att föroreningarna får en chans att avskiljas 
genom sedimentering, fastläggning och biolo- 
giskt upptag. 

 
Dagvattenmagasinens och svackdikena/dikenas 
placering har valts med tanke på att inte inkräkta 
på områden med höga naturvärden, minska 
risken att beröras av översvämning från vatten- 
dragen, samt i största mån ej störa de naturliga 
dikena och vattendragen. I delområde tre tex, 
utformas svackdiket genom att det kommer att 
anpassas så att det inte stör det naturliga vatten- 
draget. För diken inom kvartersmark regleras 
ingen specifik yta, utan får anordnas där det 
krävs för att uppnå en god dagvattenhantering. 

 
Gällande att ta ytor i anspråk av svämplanen så 
utgörs delområde 1:s diken av djupa kanallik- 
nande diken som fort transporterar vattnet vidare 
till recipienten, Föreslagna fördröjningsåtgärder 
gör att dagvattnet både fördröjs och renas innan 
det når recipienten. 

 
Delområde 1-4 kommer att efter fördröjning 
ledas till Applerumsån medan delområde 5 kom- 
mer efter fördröjning avledas till Klämnabäcken. 

 
Svackdiken föreslås för delområde utmed den 
hårdgjorda ytan i delområde 3 och 5. Fördröj- 
ningsmagasin/våta dammar föreslås för delområ- 
de 2 samt för ytan med farligt gods. Svackdiket 
till Klämnabäcken ska utformas med makadam 
för rening av kvicksilver. 

 
Inom naturområden avses tre nya fördröjnings- 
dammar att kunna anläggas samt en i industri- 
mark. Dessa områden är markerade på plankar- 

Inom naturområden, regleras även möjligheten 
att anlägga fördröjningsdiken för att hantera 
avvattningen från de stora hårdgjorda ytorna. 
Dikerna regleras på plankartan genom bestäm- 
melsen ”dike .” Index reglerar dikesytan som 
avses vara mellan 2 250 - 14 400 m2  stor. Dike- 
nas fördröjningsvolym varierar från 40- 
6 800 m3, vilket regleras genom bestämmelsen 
”fördröjning ”. 
 
Om dagvattnet från området släpps direkt till 
nedströms liggande recipient finns risk att den 
kommer att överbelastas. Eftersom markförhål- 
landena inte är lämpliga för infiltration anses 
inte detta vara ett bra alternativ. För att inte 
avbörda mer dagvatten till recipienterna än det 
som kommer från området idag har utflödet 
begränsats till 6 l/s per ha. Detta värde är taget 
från P110 se figur i dagvattenutredningen som 
beskriver naturmarksavrinningen från olika 
stora områden. För ett område som är 180 ha 
stort uppgår naturmarksavrinningen vid ett 10- 
års regn till 1080 l/s per ha. Utifrån detta har 
sedan erforderlig magasin/fördröjningsvolym 
beräknats. Ovanstående resonemang innebär för 
markavvattningsföretaget nedströms i Apple- 
rumsån ingen skillnad i storlek på dagvattenut- 
flödet från planområdet, utan fördröjningsåtgär- 
derna är dimensionerade så att planområdet inte 
ska avbörda mer dagvatten till recipienterna än 
vad som kommer från området idag. Markav- 
vattningsföretaget i Klämnabäcken berörs ej då 
detta ligger uppströms planområdets utlopp för 
dagvatten. 
 
I anslutning till uppställningsplatser för tyngre 
fordon ska det finnas oljeavskiljare eller lik- 
värdiga lösningar innan avledning till dagvat- 
tensystemet sker. För verksamheter som med- 
för särskilda föroreningsrisker ska det finnas 
åtgärder som förhindrar/minskar risken för 

tan genom bestämmelserna ”damm   Dammytan spridningen av dessa föroreningar till omgi- 
på de olika dammarna varierar och genom index 
regleras storleken på dammytan. Dammytorna 
ska vara mellan 130 -6 300 m2  stor för att kunna 
hantera beräknad mängd dagvatten. Dammarna 
ska även ha en volym för fördröjning på 40-5 
200 m3  vilket regleras genom bestämmelsen 
fördröjning ”. 

vande dagvatten. Dessa krav ska anpassas till de 
enskilda verksamheterna. Bygglov ska endast 
ges till verksamheter som kan redovisa godkänd 
dagvattenhantering. 
 
Uppställningsplatser för transporter med farligt 
gods ska förses med oljeavskiljare. 
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Ventiler eller andra avstängningsanordningar 
skall finnas för att kunna begränsa förorenings- 
spridning från släckvatten vid en eventuell 
brand. 

 
El och tele 
Under 2014 har Oskarshamns Energi AB byggt 
ut och driftsatt sitt fjärrvärmenät till Kvastmos- 
sen. Överföringsledningen har dimensionerats 
för att kunna ansluta hela detaljplaneområdet 
med fjärrvärme. 

 
E.ON har i närheten av den södra trafikplatsen 
ett större ställverk med anslutande 130kV- och 
50kV-ledningar. Vid detaljplanarbete kring den 
mellersta infarten (år 2012) har E.ON uttryckt 
det möjligt att samlokalisera järnväg och hög- 
spänningsledning om planeringen av järnvägen 
utförs enligt för tidpunkten aktuella starkströms- 
föreskrifter. 

 
Kvastmossen är idag anslutet till fibernät och för 
planområdet är det möjligt med fortsatt anslut- 
ning. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Marken under och i direkt anslutning till 
luftledningarna skall vara tillgänglig för ända- 
målet. Marken inom 5 meter från ledningarna 
ska även vara tillgänglig för underjordiska led- 
ningar om dessa grävs ner i framtiden. Detta sä- 
kerställs genom att luftledningar från ställverket 
går igenom ca 50 m brett område på plankartan 
som har avsatts som ”NATUR”. Där ledningen 
korsar kvartersmark, regleras detta med ”l”, 
marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga 
luftledningar. 

 
Kvartersområden för verksamheter har ett 
avstånd till luftledningarna om minst 25 meter. 
För arbete under och bredvid kraftledningar 
gäller särskilda bestämmelser och både Elsäker- 
hetsverkets starkströmsföreskrifter och Arbets- 
miljöverkets föreskrifter måste iakttas. Detta 
innebär att avståndet mellan brännbartupplag 
och närmsta faslina får ej understiga 30 meter 
vid 130 kV. 

Explosiva varor ska inte hanteras eller placeras 
inom 100 meter från ledningarna. 
 
Tekniska anläggningar som transformatorstatio- 
ner kan uppföras på industrimark. 
 
Inga u-områden är reglerade för kommande 
ledningar utan tanken är att el och tele m.m. ska 
följa planerade gator i området. 
 
Avfall och värme 
I de södra delarna av industriområdet öster om 
aktuellt planområde finns avfallsanläggningen/ 
återvinningscentralen Storskogen. 
 
I Oskarshamns kommun sköter kommunal- 
förbundet Kalmarsundsregionens renhållare 
(KSRR) avfallshanteringen. I det befintliga in- 
dustriområdet längs Tillfarten tömmer KSSR 
kärlen inne på gårdarna på de fastigheter som 
har kärl att tömma. För de nya verksamhets- 
området inom aktuell detaljplan ska det vara 
möjligt att tömma kärlen på gårdarna. 
 
Längs Tillfarten finns idag verksamheter som 
hanterar avfall och skrot, bland annat Skrotfrag 
som ingår i detaljplaneområdet. 
Fjärrvärmeledningar är framdragna längs 
Åsavägen och kan förlängas till aktuellt 
planområde. 
 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Nya verksamheter kan kopplas på fjärrvärme- 
nätet. Allmänna fjärrvärmeledningar avses gå i 
industrigatan, markerad med ”GATA   på plan- 
kartan. Denna utgör allmän plats där kommunen 
är huvudman. Ledningar kan även förläggas 
inom mark reglerad som”NATUR”. 
 
Utrymme för avfallshantering ska finnas på 
fastigheterna. 
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SOCIALA FRÅGOR 

 
Tillgänglighet 
Ett program för personer med funktionsnedsätt- 
ning antogs av kommunfullmäktige 2015-03-09. 
Programmet är en kommunal handlingsplan 
baserad på FN:s standardregler för delaktighet 
och jämlikhet för människor med funktionsned- 
sättning. Det övergripande syftet med program- 
met är att ange riktlinjer för kommunens nämn- 
der, styrelser och förvaltningar i deras planering 
av verksamheten. Detta för att förbättra till- 
gängligheten för alla människor i Oskarshamns 
kommun. 

 
Detaljplanens bestämmelser och  
riktlinjer 
Planen förutsätter att dess innehåll anpassas 
för att uppfylla gällande lagar och kommunens 
handikappolitiska program rörande tillgänglig- 
het. Eventuella åtgärder för att uppfylla tillgäng- 
lighetskraven sker i första hand på den egna 
fastigheten. 

 
Barnperspektivet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-03- 
12 ska ”alla barn och unga ha rätt att leva och 
utvecklas i ett säkert och tryggt Oskarshamn”. 
Som en del i att uppnå detta har en checklista 
tagits fram som ska genomarbetas i samband 
med planärenden. 

 
Detaljplanen bedöms inte ha en negativ påver- 
kan på barn eller ungas rätt att leva och utveck- 
las i ett säkert och tryggt Oskarshamn. Planom- 
rådet ligger på ett tryggt avstånd från resten av 
staden och utanför viktiga målpunkter för barn 
och unga, vilket gör att området inte är en natur- 
lig del av barn och ungas vardagsmiljö. 

 
Detaljplanen medger att transportintensiva 
verksamheter samlas till södra infarten och för 

med sig att centrum och vägarna in till centrum 
avlastas från tung trafik. Därigenom bidrar de- 
taljplanen till förbättrade vistelsemiljöer för barn 
och unga i Oskarshamns stad som helhet genom 
att avgaser, buller och olycksrisker minskar. 
 
Under planprocessen görs detaljplanen tillgäng- 
lig för allmän granskning under det som kallas 
samråd. Planhandlingarna finns då bland annat 
tillgängliga digitalt på hemsidan och hos kom- 
munen. Ungdomsrådet är med på sändlistan när 
detaljplanen skickas ut på samråd. 
 
ETAPPINDELNING 
Planområdet kan byggas ut i den takt som ef- 
terfrågan på ny industrimark/verksamhetsmark 
uppkommer. På bifogad illustration redovisas 
förslag till möjlig etappindelning. 
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GENOMFÖRANDE 
 
 

I genomförandedelen redovisas de organisato- 
riska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomis- 
ka åtgärder och konsekvenser som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Här redovisas 
kommunens utgifter och inkomster som föran- 
leds av planen. 

 
Planbeskrivningen har inte någon självständig 
rättsverkan utan ska ses som vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

 
Beräknad tidplan 

 
Samråd Hösten/Vintern år 2017/2018 
Granskning Våren år 2018 
Antagande Vår/sommar år 2018 

 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är tio år från den 
dag planen vinner laga kraft. 

 
Under genomförandetiden kan planen normalt 
inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl 
finns. Om kommunen inte ändrar eller upphäver 
planen efter genomförandetidens utgång fort- 
sätter den att gälla. Efter genomförandetidens 
utgång kan dock planen ändras eller upphävas 
utan att uppkomna rättigheter i planen behöver 
beaktas. 

 
Ansvarsfördelning/ 
Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser inom planområdet som är betecknade 
med natur, gata (Industrigata) och väg. Kom- 

1 
munen har därmed ansvar för dessa områdens 
anläggande, drift och skötsel. Byggande inom 
kvartersmark betecknad med respektive 

 
Avtal 
Ett köpekontrakt har upprättats mellan 
kommunen och Svenska kyrkan avseende köp 
av cirka 165 ha av Djurhult 1:5. Kommunen 
fick tillträde till området 2017-09-04. Ansökan 
om lantmäteriförrättning(fastighetsreglering) 
har gjorts, förrättningen är förklarad vilande 
eftersom berört område är föremål för 
pågående detaljplaneläggning. 
 
Avtal för detaljplanens genomförande kommer 
att upprättas i samband med försäljning av kom- 
munal mark inom kvartersmark i detaljplanen 
förutsatt att planen vinner laga kraft. I avtalen 
regleras bland annat köpeskilling, marköverlå- 
telsefrågor och andra genomförandefrågor. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
 
Fastighetsplan 
Ingen fastighetsplan (f.d. tomtindelning) finns 
inom området. 
 
Fastighetsbildning, gemensamhets- 
anläggningar mm. 
Ett led i genomförandet av en detaljplan är 
fastighetsbildningen. Med fastighetsbildning 
avses bl.a. marköverföringar, säkerställande av 
rätt till utfart, bildandet av gemensamma parke- 
ringsanläggningar m.m. 
 
Fastighetsbildningsfrågor upptas till prövning av 
lantmäterimyndigheten efter ansökan från 
fastighetsägaren, ledningsinnehavare eller i vissa 
fall kommunen. Säkerställande av rätt till ledning 
kan ske genom ledningsrätt där detaljplanen 
medger det. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen i sig styr inte framtida fastighets- 
konsekvenser i detalj men kommer i förläng- 
ningen att leda till en uppdelning av dagens 

E, J1, J2, och T1  avses ske i enskild regi. fastigheter till mindre enheter. Detta kan komma 
att innebära upprättande av servitut och avtal i 
samband med att de fastighetsrättsliga åtgärder- 
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na genomförs. En samfällighet inom trakten 
Oskarshamn vid Djurhult 1:5 inom planområdet kan 
utredas och hanteras i en lantmäteriförrättning. Mark 
från den norra delen av fastigheten Raggmossan 1 
behöver regleras till en kommunal fastighet och 
kommunal mark avses att regleras till Raggmossan 
1som utökas åt ett annat håll istället. Inom 
planområdet finns fastighetsgränser från Lantmäteriets 
fastighetsregisterkarta "Fastighetskartan", 
där noggrannheten är sämre än en halvmeter. 

 
 

Servitut och andra särskilda rättigheter 
Djurhult 1:5 är belastad med avtalsservitut för 
kraftledning och tryckbank samt ledningsrätt för 
starkström samt är förmånstagare till ett 
officialservitut för väg som belastar Döderhult 1:1. 
Döderhult 1:1 är belastad med ett avtalsservitut 
avseende en tryckbank till förmån för Döderhult 1:28. 
Ett jaktarrende finns på Djurhult 1:5 som gäller tills 
kommunen påbörjar exploatering eller längst t.o.m. 
2019-06-30. 

 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 

 
Vatten och avlopp 
För detaljplanens genomförande krävs en 
utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
Planområdet ingår i dag inte 
i VA- verksamhetsområdet för Oskarshamns 
kommun. Detta avses utökas och införliva planområdet. 
Ny bebyggelse ska anslutas 
till kommunala VA-ledningar. 

 
Energi och tele 
Fjärrvärmenät och optofibernät kan byggas 
ut inom planområdet. 

 
Beroende på vilka verksamheter som 
etableras kan nya transformatorstationer 
behöva anläggas. Då placeringen i dagsläget 
är okänd finns inga områden reglerade i 
detaljplanen. 

 
Parkeringsanläggning 
Parkeringar ska endast finnas inom kvartersmarken 
i detaljplanen. 



SAMRÅDSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, KVASTMOSSENS KOMBITERMINAL 
OCH FÖRETAGSPARK 

GENOMFÖRANDE Sida 31 

 

 

 
 

Tekniska utredningar 
En översiktlig geoteknisk utredning har upprät- 
tats för planområdet (WSP, 2016-11-28). I denna 
anges att grundförstärkningsåtgärder kommer 
erfordras för byggnader, järnvägsspår och 
hårdgjorda ytor i de områden där lösa jordlager 
av torv, gyttja och lera förekommer. I samband 
med detaljprojektering erfordras kompletterande 
undersökningar och utredningar. 

 
En dagvattenutredning (WSP 2017-11-01) för 
planområdet har upprättats, som föreslår 
dagvattendammar samt fördröjningsmagasin. 
Se vidare avsnitt teknisk försörjning samt bilaga 4 
i miljökonsekvensbeskrivningen, Dagvattenut- 
redning. En naturvärdesinventering har upprättats 
(WSP 2016-08-29) som redovisar planområdets 
naturvärden. 
En detaljerad riskbedömning för detaljplan för 
transport av farligt gods på väg och järnväg har 
upprättats (WSP 2016-10-26). Riskbedömningen 
avser beskriva riskbilden för planområdet, 
både med avseende på risker som kan påverka 
planområdet samt risker som planområdet kan 
utgöra för omgivningen. 

 
Samtliga tekniska utredningar har bilagts till 
planhandlingarna. 

 
Dokumentation och kontroll 
Handläggningen av detaljplanen följer lagstift- 
ningen för hanteringen enligt utökat förfarande 
(PBL 5 kap 7 §). Synpunkter från sakägare och 
berörda som inkommer under processens olika 
steg bemöts och diarieförs. Samtliga beslut i 
nämnder och kommunfullmäktige i ärendet 
protokollförs. 
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Kostnadsberäknad yta - skrafferad på illustrationen 
 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

 
 

Planekonomi 
 

Utgifter 
Förutom kostnad för framtagande av planhandlingar finns kostnader för markköp och 
genomförande av kombiterminal och tillhörande anläggningar. 

 
I sammanställningen av kostnader ska de olika posterna ses som en uppskattad 
kostnadsindikation. Kalkylen baseras på en utbyggnad enligt den skrafferade ytan på 
illustrationen då användningen av den övriga marken inte i dagsläget är bestämd. 

 
 

Åtgärd Utgift (miljoner) 
Terrassering 134,1 
Spåranläggning 89,8 
Gata 31,3 
Avvattning 22,3 
VA 5,9 
Elnät 1,8 
Tillkommande/oförutett 28,8 
Projektering 18,8 
Byggherrekostnad 33,2 

  
Totalt 366,0 

 

En mer detaljerad kostnadsuppdelning finns hos 
kommunen. Investeringskostnad för 
detaljplanen i sin helhet är i storleksordningen 
575 Mkr. 

 

Inkomster 
Utgifterna beräknas täckas av försäljning av 
tomter, planavgift samt finansiering via VA-taxa. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS 
GENOMFÖRANDE 

 
För detaljplanen har en miljökonsekvensbe- 
skrivning upprättats av WSP. MKB:n är bilagd 
planhandlingarna. Nedan redovisas sammanfatt- 
ningsvis bedömningen av de olika sakområdena. 
För ytterligare detaljer se MKB:n. 

 
LANDSKAPSBILD 
Sammantaget bedöms negativa konsekvenser 
för landskapsbilden att uppstå. Området kommer 
att förändras genom att skogsmark tas i anspråk 
för stora verksamhetsytor. Dock begränsas de 
negativa konsekvenserna något av att naturmark 
sparas mellan ytorna, samt då stora delar direkt 
intill planområdet redan är ianspråktagen av 
industri, avfallsanläggning etc. Idag bedöms av- 
fallsanläggningen Storskogen samt Saab Scanias 
stora industribyggnad med tillhörande ytor norr 
om järnvägen att vara de dominerande inslagen 
i området. Efter att full byggrätt är utnyttjad i 
föreliggande detaljplan, kommer planområdet att 
vara det dominanta inslaget i Kvastmossen. 

 
 

NATURMILJÖ 
Planområdets dagvattenhantering kommer i 
huvudsak ske genom dagvattenmagasinen och 
svackdiken. Deras placering har valts med 
tanke på att inte inkräkta på områden med 
höga naturvärden, minska risken att beröras av 
översvämning från vattendragen, samt i största 
mån ej störa de naturliga dikena och vattendra- 
gen. I området för kombiterminalen tex, utformas 
svackdiket genom att det kommer att anpassas så 
att det inte stör det naturliga vattendraget. Vidare 
planeras ett eget magasin med avstängningsan- 
ordning, för ytan som är föreslagen för farligt 
gods. 

 
Konsekvensen av detaljplanen på svämplanets 
naturvärden bedöms som måttliga. Naturvärdena 
i området är generellt sett låga men påverkan 
bedöms bli stor. Konsekvensen på svämplanets 
funktion bedöms som låg till måttlig. Fördröj- 
ning och rening kommer fortsatt att ske men 
istället genom anlagda dagvattenmagasin och 
svackdiken. 

 

Den planerade detaljplanen innebär vidare att två 
områden med naturvärden som pekats ut i 
naturvärdesinventeringen kommer att försvinna. 
Det första är en tallmosse (objekt OHA3) som 
bedömdes ha vissa naturvärden men naturtypen 
är i ett regionalt perspektiv, inte ovanlig. Det an- 
dra området (objekt OHA1) bedömdes ha vissa 
naturvärden. 
 
Rödlistade arter 
Påverkan på duvhök till följd av detaljplanen be- 
döms som små. Till viss del försvinner potentiell 
livsmiljö för arten i och med omställningen av 
markanvändningen från skog till industrimark. 
Dock utgörs inte denna del av skogen främst av 
den typ av skog (gammal slutavverkningsmogen) 
som duvhöken föredrar som livsmiljö. Vidare 
finns inga uppgifter om att arten häckar inom 
planprogrammet, utan endast en uppgift 
föreligger från 2014 av observation av en individ 
på gränsen till planområdet. 
 
Detaljplanen medför att livsmiljö för kungsfågel 
försvinner. Arten är, trots minskande bestånd, 
fortfarande en tämligen allmänt förekommande 
fågel i skogsmiljö i hela landet. Kungsfågel har 
små revir vilket innebär att borttagande av även 
ett mindre skogsområde med lämplig livsmiljö 
kan medföra förlust av flera revir. Detaljplanen 
bedöms innebära en liten negativ konsekvens för 
kungsfågel. 
 
Gulsparv bedöms inte påverkas av planprogram- 
met då den är mer knuten till jordbrukslandskap 
än skogslandskap och planerad exploatering 
främst kommer beröra skogsmark. 
 
Fridlysta arter 
Åkergroda har noterats nära planområdet men 
inte inom planområdets gränser. För Kalmar län 
finns cirka 170 unika observationer av åker- 
groda inrapporterad i Artportalen. Mörkertalet är 
troligen stort då arten kan vara svår att särskilja 
från vanlig groda. Åkergroda är ej rödlistad utan 
hänförs till kategorin Livskraftig (LC). Den 
påträffas i hela landet utom i fjällkedjan. Antalet 



SAMRÅDSHANDLING 
DETALJPLAN FÖR DEL AV DJURHULT 1:5 M.FL. FASTIGHETER, KVASTMOSSENS KOMBITERMINAL 
OCH FÖRETAGSPARK 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Sida 35 

 

 

 

 
 
 

reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för 
rödlistning liksom utbredningsområdets storlek 
och förekomstarean. Det finns enligt Artdataban- 
ken inga tecken på betydande populationsför- 
ändring och den är Sveriges vanligaste grodart. 
I de inventeringar som gjorts av planområden 
samt dess närområde har åkergroda observerats 
norr om planområdet, norr om järnvägen. Miljön 
norr om järnvägen utgörs av en naturlik barr- 
skog med naturlig åldersspridning, naturliga kärr 
och gölar. Naturmiljön söder om området, inom 
planområdet, utgörs till största delen av produk- 
tionsskog, antropogena diken med en avsaknad 
av naturliga kärr och gölar. Inom planområdet 
bedöms därmed naturmiljön idag inte utgöras 
av åkergrodans naturliga biotop. Detaljplanen 
bedöms därför inte ha någon negativ effekt på 
åkergrodans bevarandestatus i dess naturliga 
utbredningsområde, varken på kort eller lång 
sikt samt på lokal, regional eller nationell nivå. 
Alltså bedöms en artskyddsdispens inte behöva 
sökas. 

 
Vid inventeringen påträffades Mattlummer inom 
planområdet, dock inom område som i detaljpla- 
nen fastställs som natur. Detaljplanen bedöms 
inte påverka bevarandestatusen för arten, och 
någon dispens avses inte sökas. 

 
Totalt sett bedöms de negativa konsekvenserna 
som måttliga. 

 
 

DAGVATTEN 
Planområdets dagvattenhantering kommer i 
huvudsak ske genom dagvattenmagasinen och 
svackdiken. Deras placering har valts med 
tanke på att inte inkräkta på områden med 
höga naturvärden, minska risken att beröras av 
översvämning från vattendragen, samt i största 
mån ej störa de naturliga dikena och vattendra- 
gen. I området för komiterminalen tex, utformas 
svackdiket genom att det kommer att anpassa så 
att det inte stör det naturliga vattendraget. Vidare 
planeras ett eget magasin med avstängningsan- 
ordning, för ytan som är föreslagen för farligt 
gods. 

Konsekvensen av detaljplanen på svämplanets 
naturvärden bedöms som måttliga. Naturvärdena 
i området är generellt sett låga men påverkan 
bedöms bli stor. Konsekvensen på svämplanets 
funktion bedöms som låg till måttlig. Fördröj- 
ning och rening kommer fortsatt att ske men 
istället genom anlagda dagvattenmagasin och 
svackdiken. 
 
Beräkningar av föroreningar från planområdet 
visar följande: 
 
• Beräkningarna visar att nollalternativet lig- 

ger under riktvärdena. 
• För planområdet överskrids riktvärdena för 

i stort sätt alla ämnena om dagvattnet ej 
renas. 

• För den planerade planutformningen med 
föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 
överskrids inga riktvärden för dagvattnet 
efter rening. 

 
Då riktvärdena inte överskrids, bedöms inte 
planutformningen påverka gällande miljökvali- 
tetsnormer för vatten och vattenförekomst. 
 
Om dagvattnet från området släpps direkt till 
nedströms liggande recipient finns risk att den 
kommer att överbelastas. Eftersom markförhål- 
landena inte är lämpliga för infiltration anses 
inte detta vara ett bra alternativ. För att inte 
avbörda mer dagvatten till recipienterna än det 
som kommer från området idag har utflödet 
begränsats till 6 l/s per ha. Detta värde är taget 
från P110 se figur i dagvattenutredningen som 
beskriver naturmarksavrinningen från olika 
stora områden. För ett område som är 180 ha 
stort uppgår naturmarksavrinningen vid ett 10- 
års regn till 1080 l/s per ha. Utifrån detta har 
sedan erforderlig magasin/fördröjningsvolym 
beräknats. Ovanstående resonemang innebär för 
markavvattningsföretaget nedströms i Apple- 
rumsån ingen skillnad i storlek på dagvattenut- 
flödet från planområdet, utan fördröjningsåtgär- 
derna är dimensionerade så att planområdet inte 
ska avbörda mer dagvatten till recipienterna än 
vad som kommer från området idag. Markav- 
vattningsföretaget i Klämnabäcken berörs ej då 
detta ligger uppströms planområdets utlopp för 
dagvatten. 
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En mindre del av Klämnabäckens avrinningsom- 
råde berörs (ca 3,5 ha) av planförslaget då denna 
kommer att rinna mot Applerumsån istället för 
Klämnabäcken. Då området där flödet förändras 
bedöms som begränsat, och då mängden vatten 
är liten, blir förändringen knappt märkbar för 
Klämnabäcken. 

 
Sammanfattningsvis bedöms inte detaljplaneför- 
slaget medföra några nämnvärda negativa kon- 
sekvenser för Applerumsån och Klämnabäcken, 
eller området i stort. 

 
 

KLIMAT 
 

Vid intensiv nederbörd riskerar planerat dagvat- 
tensystem att drabbas av översvämningar. Detta 
till följd av att kapaciteten i dagvattensystemet 
överskrids. Fördröjningsmagasinen och svack- 
dikena har undvikits att placeras i direkt anslut- 
ning till vattendragen för att minska riskerna för 
översvämningspåverkan. 

 
Höjdsättningen av planområdet ur dagvattensyn- 
punkt syftar till att säkerhetsställa byggnaderna/ 
kvartersmarken mot översvämning. Här krävs 
ett helhetsgrepp när planområdets ytor höjdsätts. 

 
Delar av gator bör ligga lägre än byggnadernas 
lägst belägna delar. Detta för att säkerhetsställa 
att dagvattnet kan rinna av ytledes vid extrema 
regn. 

 
I planförslaget är vägarna höjdsatta så att de kla- 
rar att avleda vatten ytledes vid intensiva regn. 
De låglänta delarna sammanfaller till stor del 
med de mindre vattendragen och Applerumsån. 
Detta sammanfaller även med svämplanens syfte 
att det är de låglänta delarna kring vattendragen 
som tillåts översvämmas vid intensiva regn och 
höga vattenflöden. 

 
Inga nämnvärda negativa konsekvenser bedöms 
uppstå. 

FRILUFTSLIV OCH REKREA- 
TION 
Planområdet är inte avsatt i översiktsplanen eller 
den fördjupade översiktsplanen som rekreations- 
område, och innehar inte några speciella värden 
ur rekreationssynpunkt. Inget riksintresseområde 
för friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken berörs. 
Detta hindrar dock inte att området nyttjas som 
rekreationsområde för allmänheten. Inom skogs- 
området finns ett antal mindre grusvägar och 
stigar, och hästspår syns i området. Då de re- 
kreativa värdena bedöms som begränsade och då 
det finns andra områden i planområdets närhet, 
exempelvis Kronoparken norr om planområdet, 
bedöms påverkan detaljplaneförslaget medföra 
några nämnvärda negativa konsekvenser. 
 
 
TRAFIK OCH TRAFIKSÄKERHET 
Detaljplanen kommer att innebära en kraftig 
ökning av trafiken lokalt inom området. Dock 
innebär den också att den tunga trafiken mins- 
kar inom staden i stort, men också att trafiken 
på den mellersta infarten minskar. Detta är en 
mycket positiv effekt. Slutsatsen dras ändå att 
totalt sett medför detaljplanen en ökad trafi- 
kalstring jämfört med nollalternativet, vilket är 
negativt ur miljösynpunkt. Den planerade 
kombiterminalenskapar dock förutsättningar för 
samordna transporter på järnväg, vilket innebär 
att en deltunga lastbilstransporter tas bort från 
vägarna. Det leder till att minska belastningen 
på vägarna samt att det ger miljövinster då tåg 
generar mindre utsläpp än lastbilar. Totalt sett 
bedöms detaljplaneförslaget medföra positiva 
konsekvenser. 
 
 
LJUDNIVÅ OCH BULLER 
Planerade verksamheter inom området kommer 
att medföra ett ökat trafikarbete inom området, 
vilket i sin tur medför högre bullernivåer i om- 
rådet. De högsta ljudnivåerna förväntas uppnås 
runt trafikplats Kvastmossen samt i anslutning 
till E22 och riksväg 37/47. Ljudnivåerna från 
trafiken kan sedan antas minska mot planområ- 
dets gränser. Inga bostadsfastigheter ligger inom 
planområdet. Närmaste bostadsfastighet ligger 
på ett avstånd av ca 200 m sydöst om planområ- 
det. Med så stora avstånd kan inte trafikbullret 
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förväntas medföra någon negativ påverkan på 
bostädernas ljudmiljö. 

 
Detaljplanens påverkan på andra delar av staden 
bedöms dock som positiv ur ljudmiljösynpunkt, 
då det kommer att finnas möjlighet för andra 
centralt liggande verksamheter att flytta ut till 
Kvastmossen. 

 
Vid etablering av industrier måste verksamhe- 
tens art och bullernivåer utredas före etablering 
för att korrekta bullerminskande åtgärder skall 
kunna vidtas. Villkor avseende olika faktorer 
kommer att ställas på verksamheten i samband 
med att tillstånd erhålls. Villkoren kan gälla bul- 
ler, utsläpp till luft etc. Åtgärden hänskjuts till 
ansökan för respektive verksamhet. 

 
Totalt sett bedöms inga nämnvärda negativa 
konsekvenser uppstå. 

 
 

ELEKTROMAGNETISK STRÅL- 
NING 
Avseende elektromagnetiska fält föreslås inga 
bostäder inom planområdet. Inga ytor föreslås i 
närheten av kraftledningar där människor skall 
vistas. Ytorna vid kraftledningen är planlagda 
som natur. Inga konsekvenser bedöms uppstå. 

 
 

RISKER 
Avseende risker från omgivningen som kan 
komma att påverka planområdet har trafik och 
transporter av farligt gods-transport på väg E22 
och järnväg identifierats som riskkällor. Indi- 
vidrisknivåerna är acceptabla på 25 respektive 
30 meters avstånd från transportlederna. Det 
innebär att inga vidare åtgärder behöver vidtas 
gällande väg E22 eller den planerade cirkula- 
tionsplatsen nordost om planområdet. För järn- 
vägen rekommenderas att ett skyddsavstånd om 
30 meter från banan lämnas obebyggt. 

 
Ett generellt skyddsavstånd om 500 meter re- 
kommenderas mellan bostäder och de ytor inom 
kombiterminalen som planeras att upplåtas för 
hantering av farligt gods (lastning, lossning, lag- 
ring etc.). Skyddsavståndet kan även tillämpas 
för verksamheter utanför planområdet, då dessa 

inte per automatik kan anses känna till risker 
förknippade med verksamheten. 
 
Naturmiljö i och kring området som bedöms 
kunna påverkas av planförslaget är primärt App- 
lerumsån. Läckage/utsläpp eller spridning av 
kontaminerat släckvatten kan, beroende på mar- 
kens utformning, komma att spridas till ån. Av 
dessa anledningar rekommenderas att åtgärder 
avseende markens utformning, dagvattenhante- 
ring etc. förses med barriärer för att skydda ån 
från kontaminering. Behov av och möjligheter 
till sådana åtgärder belyses i den dagvattenutred- 
ning som tas fram parallellt med denna riskbe- 
dömning som underlag för detaljplan och MKB. 
Där bör även behov av särskild släckvattenut- 
redning utredas. 
 
Hänsyn till riskerna bedöms ha tagits vid 
utformningen av detaljplaneförslaget, och inga 
nämnvärda negativa konsekvenser bedöms 
uppstå. 
 
 
SAMHÄLLSUTVECKLING 
Oskarshamns kommun har idag brist på planlagd 
industrimark, detta samtidigt som efterfrågan är 
hög. Södra infarten är ett strategiskt läge för nya 
verksamhetsområden och en naturlig utveckling 
av Västra industriområdet. En förbättrad trans- 
portinfrastruktur med bland annat en ny trafik- 
plats och kombiterminal gör platsen logistisk 
intressant och skulle skapa nya möjligheter för 
godstransporter. En koncentration av transport- 
intensiva verksamheter till södra infarten skulle 
dessutom hjälpa till att avlasta mellersta infarten 
och centrala delar av Oskarshamn från tung 
trafik. Detaljplaneförslaget pekar ut ca 100 ha ny 
verksamhetsyta och område för kombiterminal 
söder om järnvägen. I anslutning till kombiter- 
minalen föreslås ytor för industri, där placeras 
lämpligen lager- och logistikverksamheter som 
har en direkt nytta av närhet till terminalen. 
 
Den föreslagna exploateringen är av kommunalt, 
regionalt och nationellt intresse. Verksamhets- 
området och kombiterminalen utgör en viktig 
del i Oskarshamns utveckling och därmed också 
för Oskarshamns kommun. Verksamhetsområdet 
är även viktigt ur ett regionalt perspektiv för la- 
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ger och distribution av varor inom regionen. Den 
föreslagna kombiterminalen är av nationellt 
intresse och medverkar till effektivare 
transporter och omställning från lastbils- till 
tågfrakt. Detta bedöms medverka till att både 
nationella och regionala miljömål kan innehål- 
las. Minskade utsläpp av koldioxid är dessutom 
ett globalt intresse. 

 
Genom att planlägga det aktuella området för 
verksamheter och tillhörande kombiterminal, 
skapar man inte bara nya arbetstillfällen inom 
kommunen, utan kommunen har möjlighet att 
tillhandahålla industrimark med goda logistik- 
möjligheter. Detta gör kommunen attraktiv för 
många företag. Detaljplanen bidrar till ökade 
skatteintäkter, dessutom en bättre stadsmiljö, då 
det ges möjligheter för verksamheter som idag 
ligger inne i de centrala delarna av Oskarshamn 
att flytta till ett mer lämpligt ställe. Detaljpla- 
neförslaget bedöms medföra stora positiva 
konsekvenser för samhällsutvecklingen samt för 
den kommunala ekonomin. 

 
Nollalternativet innebär att ingen planändring 
görs. Nuvarande markanvändning kommer att 
fortgå utifrån gällande planer. Naturområdet i de 
norra delarna av området lämnas obebyggd och 
ny mark kommer inte att användas för verksam- 
heter och kombiterminal. Konsekvensen av detta 
är att kommunen ej kan tillhandahålla industri- 
mark till nya och befintliga företag som efterfrå- 
gar det. 

 
 

SAMMANFATTANDE BEDÖM- 
NING 
Kommunen har bedömt att detaljplanen bedöms 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan på 
miljön, människors hälsa och säkerhet eller 
hushållningen med mark, vatten och andra 
resurser. Det innebär att en miljöbedömning ska 
genomföras och att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt 6 kap.11 § miljöbalken. Enligt 
kommunen bedöms främst följande aspekter 
kunna medföra en betydande miljöpåverkan: 

• Översvämningsrisker 
• Dagvatten 
• Klimat 
• Naturvärden 
• Hälsa och säkerhet 
 
Under planarbetets gång har MKB upprättats 
parallellt med planförslaget, vilket innebär att 
åtgärder för att förhindra att negativa konse- 
kvenser uppstår har kunnat arbetats in i planen. 
Ett exempel på detta är föreslagna dagvattenåt- 
gärder. Parallellt med detaljplanen samt MKB 
har även underliggande utredningar upprättats 
(se bifogade utredningar) som underlag för be- 
dömningar i MKB:n. 
 
Nedanstående tabell sammanfattar de konse- 
kvenser som bedöms uppstå av föreslagen 
planläggning. Bedömningen utgår från de be- 
dömningsgrunder som presenteras i kapitel 1.3 i 
MKB:n. 
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att ingen 
betydande miljöpåverkan uppstår. Positiva kon- 
sekvenser uppstår för vissa aspekter, exempelvis 
samhällsutveckling, miljömål etc. För en del 
aspekter medför detaljplanen negativa konse- 
kvenser. Dessa bedöms dock som lokalt negativa 
och/eller begränsade, och är inte av digniteten 
”betydande”. 
 
Föreliggande detaljplan konkretiserar områdets 
utvecklingsmöjligheter som har stöd i både 
kommunens översiktsplan och den fördjupade 
översiktsplanen för Oskarshamns stad. Andra 
lokaliseringsalternativ har studerats inom ramen 
för översiktsplanen och den fördjupade över- 
siktsplanen, men vid en bedömning av närom- 
rådet till Oskarshamn kan det konstateras att 
det inte bedöms finnas några andra lämpligare 
alternativ till lokalisering av verksamhetsom- 
råden. Placeringen på annan plats än i anslut- 
ning till befintligt industriområde skulle också 
troligen skapa fler och längre transporter. Även 
Länsstyrelsen ger i samrådsyttrande till den 
fördjupade översiktsplanen stöd till kommunens 
utvecklingsplaner vid södra infarten. Satsningen 
på verksamhetsområdet och kombiterminalen är 
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av såväl kommunalt, regionalt som nationellt in- 
tresse. Genomförande av planerad verksamhet är 
ett överordnat intresse och medför god hushåll- 
ning med naturresurser. En kombiterminal med- 
verkar till effektivare transporter och omställ- 
ning från lastbils- till tågfrakt. Exploatering sker 
i direkt anslutning till ett redan påverkat område 
och i anslutning till goda kommunikationsmöj- 
ligheter. Projektet medför att tung trafik inom de 
centrala delarna av Oskarshamn kan flyttas ut, 
och att boendemiljön i centrum ur alla aspekter 
(trafiksäkerhet, risker, buller, luftföroreningar) 
förbättras. Miljömålet Begränsad klimatpåver- 
kan och Frisk luft medverkas till att uppnås. 

 
Sammanfattningsvis bedöms projektet medföra 
positiva konsekvenser totalt sett. De negativa 
konsekvenserna som uppstår, exempelvis för 
landskapsbilden, bedöms övervägas av de posi- 
tiva effekter som uppstår totalt sett av projektet. 

 
 

Aspekt Konsekvens nollalternativ Konsekvens detaljplan 

Landskapsbild Ingen påverkan Negativa konsekvenser 

Naturmiljö Ingen påverkan Måttliga konsekvenser 

Dagvatten Ingen påverkan Ingen påverkan 

Rekreation och friluftsliv Ingen påverkan Ingen påverkan 

Trafik och trafiksäkerhet Ingen påverkan Positiva konsekvenser 

Buller Ingen påverkan Positiva konsekvenser 

Elektromagnetisk strålning Ingen påverkan Ingen påverkan 

Risker Ingen påverkan Ingen påverkan 

Miljömål Ingen påverkan Positiva konsekvenser 

Miljökvalitetsnormer Ingen påverkan Ingen påverkan 

Samhällsutveckling och hushållning 
med naturresurser 

Stora negativa konsekvenser Positiva konsekvenser 
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