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Beslut om betydande miljöpåverkan   2021-06-23 
Granskningsbeslut    2021-09-03 
Antagande     2022-08-19 
 
 

Inledning 
I granskningsutlåtandet sammanställs inkomna synpunkter från granskningstiden tillsammans med 

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

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

synpunkter som inte har tillgodosetts. 
 

 

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

samråd och därefter ställts ut för granskning. Granskningen pågick 3 maj – 24 maj 2022 och berörda 

sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande 

detaljplanen. Underrättelsen om granskning anslogs på kommunens anslagstavla, på kommunens 

hemsida (www.oskarshamn.se/detaljplaner) och genom direktutskick till berörda sakägare. Under 

granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga på hemsidan och i entrén i Stadshuset.  

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

 
Planbeskrivning 
 

- Skanova har ledningar i planområdet vilket har lagts till på sidan 11 

- Ny rubrik på sidan 10, behov och lokalisering av parkering, har lagts till. 

 

 I övrigt har endast redaktionella ändringar av planhandlingarna har gjorts efter granskningsskedet. 

 

 
 
 

http://www.oskarshamn.se/detaljplaner
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Inkomna synpunkter 
Under granskningstiden inkom 8 skriftliga yttranden. Yttrandena finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadskontorets planavdelning. 

 

 
Yttrande från   Ankomstdatum Kommentar 
 

1. Länsstyrelsen  2022-05-11  Inga synpunkter 

2. Lantmäteriet  2022-05-10  Inga synpunkter 

3. Tekniska nämnden  2020-05-06  Inga synpunkter 

4. Bildningsnämnden  2022-05-19  Inga synpunkter 

5. Kretslopp sydost  2022-05-04  Synpunkt noterad 

6. Skanova   2022-05-03  Synpunkt tillgodosedd 

7.  Oskarshamnsvarvet Sweden AB 2022-05-24 

8. Socialnämnden  2022-06-01  Inga synpunkter 

 

 

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

beaktas i den fortsatta hanteringen av planärendet. 
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1. Länsstyrelsen 
 

Länsstyrelsen bedömde under samrådsskedet planen som förenlig med länsstyrelsens 

ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL under förutsättning att planhandlingarna 

kompletterades med vissa uppgifter. Planförslaget har justerats i enlighet med länsstyrelsens 

synpunkter varför bedömningen fortsatt är att planen är förenlig med länsstyrelsens 

ingripandegrunder. 

 
2. Lantmäteriet 
 

Lantmäteriet har inget att erinra. 
 

3. Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden behandlade plansamrådet 2021-04-13 § 54. De synpunkter nämnden då 

framförde har beaktats inför granskningen. 

Inget väsentligt har i övrigt tillkommit i ärendet, varför tekniska nämnden inte har några fler 

synpunkter på granskningshandlingarna för angivet planförslag. 
 

 

4. Bildningsnämnden 
 

Bildningsförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån bildningsnämndens 

verksamheter och har inget att erinra mot förslaget som sådant. 
 

 

5. Kretslopp sydost 
 

Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes att planering 

sker för framtida avfallshantering i enlighet med gällande renhållningsförordning. 

Önskvärt är att vi får ta del av Ritningar innan bygglov sökes. Så vi kan se att man tagit 

hänsyn till Renhållningsordningen och Avfall Sveriges handbok. 
 

 

 

Svar:  Noterat. 

 

 
6. Skanova 
 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, dock är det endast i 

västra fastighetsgränsen det är aktiv trafik (fiber, blått streck). Den röd-gröna linjen är 

kopparkabel som ej längre är i trafik. Se nätskiss. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 

möjliggöraexploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar 

den. 
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Svar: Planbeskrivningen är uppdaterad efter yttrandet.   

 

 
7. Oskarshamnsvarvet Sweden AB 
 
Oskarshamnsvarvet Sweden AB (”Oskarshamnsvarvet”), ägare till fastigheten Verkstaden 11 

i Oskarshamns kommun, inkommer med yttrande i rubricerat ärende genom undertecknat 

ombud. 

Oskarshamnsvarvet har den 11 april 2021 lämnat synpunkter på planförslaget inom ramen för 

samråd. Oskarshamnsvarvet påpekade då - sammanfattningsvis - att detaljplaneläggning för 

användning av den aktuella marken för långtidsparkering inte är lämplig, eftersom den 

ändrade markanvändningen, som idag är planlagd för industriändamål, skulle medföra mycket 

negativa konsekvenser för Oskarshamnsvarvets sedan lång tid pågående varvsverksamet 

(pågående markanvändning). 

Oskarshamnsvarvet konstaterade vidare att samrådshandlingarna saknade en redogörelse för 

behovet av långtidsparkering på den aktuella platsen, erforderlig redovisning av konsekvenser 

för pågående verksamheter (Oskarshamnsvarvet), en redovisning av de avvägningar som 

kommunen gjort i fråga om lämpligheten av att använda mark inom industriområdet för 

ändamålet långtidsparkering, en redovisning av alternativa placeringar för långtidsparkering, 

en redovisning av hur enskilda intressen vägts mot varandra vid framtagande av planförslaget 

samt kommunens överväganden kring omgivningskravet. 

Efter genomgång av det reviderade planförslaget (granskningshandlingarna) har 

Oskarshamnsvarvet följande synpukter. 
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Behovsbedömning och alternativa placeringar 

Oskarshamnsvarvet framhöll i samrådsskedet innehållet i 2 kap. 2 § PBL, om att mark- och 

vattenområden ska användas för det eller de behov som områdena är mest lämpade för med 

hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. 

 

Redovisningen av behovet av långtidsparkering är bristfällig 

Av planbeskrivningen (såväl samråds- som granskningsversionen) framgår att ”det finns idag 

ett behov av fler parkeringsplatser i området” [undertecknads kursivering] och att syftet med 

detaljplanen är att iordningställa marken som långtidsparkering för Gotlandsresenärer. 

Inom ramen för samrådet anförde Oskarshamnsvarvet att samrådshandlingarna saknade en 

konkret beskrivning av hur behovet av parkering ändamålet långtidsparkering för 

Gotlandsresenärer ser ut, hur behovet uppfyllts hittills, vad som motiverar det utökade 

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

Oskarshamnsvarvet noterar att kommunen överhuvudtaget inte bemött ovanstående 

synpunkter och frågor i samrådsredogörelsen. 

Oskarshamnsvarvet uppmärksammar att planbeskrivningen numera innehåller ett avsnitt 

rubricerat ”Allmänna och enskilda intressen” (planbeskrivning, granskningshandling s 11) 

och att det där anges 

”I dagsläget finns 290 platser inom inhängnat/låst område för långtidsparkering för 

Gotlandsresenärer. Vid högsta sommarbelastning, under bla Almedalsveckan, räcker inte 

dessa platser till, utan kommunen har fått skapa tillfälliga p-platser, utan inhängnad, upp till 1 

200 m från Gotlandsterminalen….Den nya föreslagna parkeringen beräknas inrymma ca 80 

parkeringsplatser.” 

Oskarshamnsvarvet undrar inledningsvis vilket ”område” det är som avses (inom vilket behov 

av ”fler” parkeringsplatser anges föreligga), och hur det avgränsats. 

Vidare anser Oskarshamnsvarvet att redogörelsen av behovet av långtidsparkering alltjämt är 

bristfällig. Planbeskrivningen innehåller fortfarande inga konkreta uppgifter av hur behovet 

av långtidsparkering ser ut (dvs. hur många platser menar kommunen behövs) samt i vilken 

utsträckning den tilltänkta parkeringen om knappt 80 platser skulle uppfylla ett sådant behov. 

Det är omöjligt att avgöra hur angeläget behovet av ytterligare 80 parkeringsplatser ser ut, 

utan att några konkreta fakta enligt ovan presenterats. Någon intresseavvägning (se nedan) 

kan inte göras på befintligt underlag. 

 

Redovisning av alternativa placeringar av långtidsparkering saknas 

Oskarshamnsvarvets synpunkter kring alternativa placeringar har inte bemötts i 

samrådsredogörelsen. 

Planbeskrivningen saknar alltjämt en redovisning av vilka alternativa platser för 

långtidsparkering som utretts vid planarbetet. 

Oskarshamnsvarvet anser, även utan tillgång till ovanstående redovisning, att antagande av 

detaljplan för långtidsparkering, mitt i det område som under mycket lång tid varit planlagt, 

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

 

Allmänna och enskilda intressen 

I samrådsskedet påpekade Oskarshamnsvarvet att hänsyn ska tas till både allmänna och 

enskilda intressen vid detaljplaneläggning (2 kap. 1 § PBL) och att den ska ske med hänsyn 

till bl.a. natur- och kulturvärden och främja bl.a. en ändamålsenlig struktur, god ekonomisk 

tillväxt och en effektiv konkurrens (2 kap. 3 § PBL), samt att en detaljplan ska vara utformad 
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med skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som 

kan inverka på planens genomförande (4 kap. 36 § PBL). 

Oskarshamnsvarvet påpekade att varvet har en tungt vägande intresse av att fortsätta sin sedan 

lång tid pågående verksamhet, inom det område som sedan länge varit planlagt för 

industriändamål, samt att planhandlingarna saknade en beskrivning av motstående intresse 

och redogörelse av intresseavvägingen mellan varvets verksamhet och tillkommande 

parkering. 

Oskarshamnsvarvets synpunkter kring allmänna och enskilda intressen (beskrivning och 

intresseavvägning) har inte bemötts i samrådsredogörelsen. 

 

Intresseavvägning saknas 

Planbeskrivningen saknar fortfarande en närmare redogörelse av Gotlandstrafikens intresse 

(jfr ”Behovsbedömning” ovan) och saknar alla former av redogörelse kring hur intressena -

Gotlandstrafikens och Oskarshamnsvarvets - avvägts i förhållande till varandra. 

 

Särskilt om Oskarshamnsvarvets verksamhet 

I planbeskrivningen (s 11) anger kommunen nu att 

”Oskarshamnsvarvet har uttryckt oro och menar att föreslagen parkering kan begränsa deras 

verksamhet. Kommunen gör bedömningen att om verksamheten följer sina tillstånd enligt 

delegationerna för verksamheten medför parkeringen inga problem.” 

Vidare anges att: ”Parkeringen ligger drygt 150 meter från verksamhetens område. Inom 

denna 150 meters radie finner man även bostäder och andra verksamheter där bilar finns 

parkerade”. 

I samrådsredogörelsen påpekar kommmunen att Oskarshamnsvarvets verksamhet, enligt 

beslut från kommunens miljöavdelning, ska bedrivas för att minska störningar för 

omgivningen, att utsläpp av stoft från blästring och måleri ska begränsas och inte utföras vid 

olämpliga vindförhållanden. Kommunen menar att om blästring sker då väderförhållandena 

inte är goda innebär det ett avsteg från 2 kap. 3 § miljöbalken. Av samrådsredogörelsen 

framgår att kommunen anser att om ”arbeten utförs enligt det beslut som råder ska 

verksamheten inte påverkas av aktuellt planförslag”. 

 

Oskarshamnsvarvet vill framhålla följande. 

Verksamheten bedrivs inom industriområdet. Oskarshamnsvarvet bedriver sin verksamhet 

under aktuella tillstånd och tillbakavisar att den pågående verksamheten skulle innebära ett 

åsidosättande av reglerna i 2 kap. miljöbalken. 

Oskarshamnsvarvet beskrev tydligt i samrådshandlingarna vilka skyddsåtgärder som varvet 

vidtar för att minimera påverkan på omgivningen, att varvets blästrings- och målningsarbeten 

alltid planeras efter rådande vind- och väderförhållanden samt att Oskarshamnsvarvet 

upprättat en riskanalys i vilken man konstaterat att det finns förutsättningar för blästrings- och 

målningsarbeten endast i en vindriktning, med hänsyn till den redan befintliga bebyggelsen på 

platsen. I denna (enda återstående) riktning föreslås nu den aktuella detaljplanen för 

långstidsparkering, vilket Oskarshamnsvarvet således starkt motsätter sig. 

Innehållet i samrådsredogörelsen indikerar att kommunen överhuvudtaget inte tycks ha tagit 

till sig problembilden. 

 

Särskilt om kulturmiljö 

Oskarshamnsvarvet påpekade i samrådsskedet att varvet, med sin utmärkande bockkran, utgör 

en av Oskarshamns kommuns kulturhistoriskt sett viktigaste industrimiljöer. 
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Av samrådsredogörelsen framgår att Länsstyrelsen påpekat att planhandlingarna saknar en 

beskrivning av vilka kulturmiljövärden som finns och att kulturmiljövärdena behöver 

identifieras och redovisas, för att det ska vara möjligt att avgöra om planens genomförande 

påverkar eller skadar kulturvärden, samt att kunna avväga kulturmiljöintresset mot andra 

intressen. 

 

I planbeskrivningen anges dock fortfarande att ”..planområdet helt saknar kulturvärden. 

Planområdets närmaste omgivning bedöms inte heller ha några kulturvärden. Planens 

genomförande bedöms därför inte påverka eller skada kulturvärden.” 

Oskarshamnsvarvet anser att det är förvånande att kommunen valt att helt underlåta att 

beskriva Oskarshamnsvarvets och bockkranen kulturmiljövärden och att man – trots 

Länsstyrelsens påpekande därom – valt att underlåta att göra en objektiv identifiering av de 

kulturmiljövärden som kunde finnas i närområdet. En kulturmiljöutredning bör inhämtas 

innan kommunen fattar beslut i fråga om detaljplanen bör antas eller ej. 

 

Sammanfattning 

Planhandlingarna innehåller alltjämt stora formella brister och saknar sammanfattningsvis 

- redovisning inom vilket ”område” man från kommunens sida menar det föreligger ett behov 

av långtidsparkering för Gotlandstrafiken 

- redovisning av beräkningar beträffande behovet av tillkommande antalet platser för 

långtidsparkering inom aktuellt område 

- redovisning av i vilken utsträckning knappt 80 tillkommande parkeringsplatser uppfyller 

eller tillgodoser påstått behov 

- redovisning av vilka alternativa platser för långtidsparkering som utretts (inom ”området”) 

och redovisning till varför den aktuella platsen är den mest lämpade (2 kap. 2 § PBL) 

- redovisning kring varför Gotlandstrafikens enskilda intresse av 80 tillkommande 

parkeringsplatser för långtidsparkering väger tyngre än Oskarshamnsvarvets intresse av att 

fortsätta pågående markanvändning inom industriområdet (se MÖD 2012:14) 

- identifiering och redovisning av kulturmiljövärden 

 

Oskarshamnsvarvet emotsätter sig detaljplanen och anser anser att detaljplaneläggning för en 

kommersiell långtidsparkering, mitt i industriområdet, strider mot 2 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 2 

kap. 3 §, 2 kap. 9 § och 4 kap. 36 § PBL. 

 
 

Svar: Vid högsta sommarbelastning (juni-augusti) är behovet av långtidsplatser inom inhägnad och  

låst område stort. I dagsläget ca 290 parkeringsplatser i anslutning till terminalen. Under de sk  

”Almedalsveckan” och ”Medeltidsveckan” räcker inte befintliga parkeringsplatser inom dessa område  

till utan kommunen har fått hänvisa till tillfälliga parkeringsplatser platser, upp till 1 200 m från  

Gotlandsterminalen. Dessa parkeringsplatser finner man längs Gröndalsgatan vid Verkstadsgatan  

(32st) och Nitaregatan (42st) samt vid resecentrum (82st), samtliga dock utan stängsel eller grindar. 

Långtidsparkeringen vid resecentrum är ej lämplig att förse med inhägnad och lås eftersom den först  

och främst ska serva resecentrum samt då bussar går mera frekvent än färjorna. Då skulle dessa  

grindar behöva stå öppna hela dygnen. De långtidsplatser längs Gröndalsgatan är inte lämpliga, då  

områdena är av mindre storlek, samt ligger längre från Gotlandsterminalen. 

Det nu föreslagna planområdet ligger i nära anslutning till övriga långtidsplatser vid Adelsgatan och  

Lokgatan, samt närheten till färjeterminalen. Kommunen gör även bedömningen att planområdet anses  

lämpligt eftersom ytan ägs av Oskarshamn kommun, samt redan är inom befintligt inhägnat område.  

Den nya föreslagna parkeringen beräknas inrymma ca 80 parkeringsplatser.  Kommunen bedömer att  

de tillkommande platserna inom inhägnad och lås tillgodoser en stor del av behovet av skyddade  
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parkeringsplatser i nära anslutning till Gotlandsterminalen som efterfrågas av resenärer.  

 

Kommunen anser att parkering är förenligt med platsens användning och parkeringen ligger drygt 150  

meter från Oskarshamns varvet.  Inom denna 150 meters radien finner man även bostäder och andra  

verksamheter där bilar finns parkerade. Oskarshamnsvarvet får inte påverka närliggande fastigheter  

negativt, i sådana fall måste dialog föras med berörda fastigheter om eventuella skyddsåtgärder. 

 

Planområdet är idag planlagt för industri vilket innebär att en ny verksamhet skulle kunna exploateras  

med därtill personalparkering. Kommunen gör bedömningen att nu gällande planförslag för parkering  

eller annan ny verksamhet enligt gällande detaljplan ger likvärdig påverkan på närområdet.  

Kommunens bedömning är att ändrad användning, från industri till parkering, inte påverkar  

omgivande verksamheter negativt och därmed bedöms olika intressen inte stå emot varandra. 

 

Inom planområdet fanns tidigare byggnader som förfallit och är nu rivna vilket gör att planområdet  

idag helt saknar kulturvärden. Föreslagen detaljplan för parkering bedöms inte påverka närområdets  

kulturvärden mer än vad gällande detaljplan som medger industri gör. 

Planens genomförande bedöms därför inte påverka eller skada kulturvärden. 

 

 
8. Socialnämnden  
Socialförvaltningen har studerat detaljplaneförslaget utifrån socialnämndens 

verksamheter och har inget att erinra gällande förslaget. 

 

Ej tillgodosedda synpunkter 
 

Följande har inte fått sina synpunkter tillgodosedda efter granskningen: 

 

- Oskarshamnsvarvet 

 

 

Övriga inkomna synpunkter gällande detaljplanens utformning anses vara tillgodosedda för 

sakägarkretsen efter granskningen. 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Planavdelningen 
 
 
Regina Laine  Sarah Hassib 
Planchef   Planarkitekt 


