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Sammanfattning 

Oskarshamns kommun har beslutat att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för 

Oskarshamns kommun. Den nya översiktsplanen ska ersätta Översiktsplan 2000 antagen 

av kommunfullmäktige 10 mars 2003. Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt 

dokument som anger kommunens viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön. Planen anger också de ambitioner som kommunen har inom en rad 

områden, till exempel inom naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv samt jord- och skogsbruk. 

Översiktsplanen sträcker sig till 2030 med utblick mot 2050. 

I denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisas den miljöbedömning som gjorts av 

översiktsplanen. Innehållet i MKB har fokuserats till de, för planförslaget, mest betydande 

miljöaspekterna; riksintressen, grön infrastruktur, kulturmiljö, vattenkvalitet, risker och 

störningar, klimatanpassning, landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS), social 

hållbarhet och miljökvalitetsmål. 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära ett förtydligande av önskad 

utvecklingsriktning inom Oskarshamns kommun jämfört med ett nollalternativ där ÖP 2000 

gäller parallellt med flera fördjupningar. ÖP 2030 bedöms därför generellt innebära 

förbättrade möjligheter för Oskarshamns kommun att kunna driva utvecklingsfrågor i den 

riktning som eftersträvas. För majoriteten av de bedömda miljöaspekterna bedöms de 

vägledande planeringsunderlagen, tillsammans med viljeinriktningarna för fortsatt 

planering, också förbättra möjligheterna för kommunen att uppnå en långsiktigt hållbar 

utveckling jämfört med ett nollalternativ, se Tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser. 

Aspekt Bedömning av planförslaget 
jämfört med ett nollalternativ 

Jordbruk 3 kap. 4 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 
Skogsbruk 3 kap. 4 § MB Förväntad positiv konsekvens 
Yrkesfiske 3 kap. 5 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 
Natur-, kultur och friluftsliv 3 kap. 6 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 
Rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 
Natura 2000 Risk för negativ konsekvens 
Obruten kust 4 kap. 3 § MB Obetydliga konsekvenser 
Högexploaterad kust 4 kap. 4 § MB Obetydliga konsekvenser 
Skyddade vattendrag 4 kap. 6 § MB Förväntad positiv konsekvens 
Naturmiljö/Grön infrastruktur Möjlighet till positiv konsekvens 
Kulturmiljö Möjlighet till positiv konsekvens 
Vattenkvalitet Möjlighet till positiv konsekvens 
Vattenkvalitet (LIS-områden) Risk för negativ konsekvens 
Förorenade områden Obetydliga konsekvenser 
Radon Obetydliga konsekvenser 
Elektromagnetiska fält Förväntad positiv konsekvens 
Buller och luftkvalitet Risk för negativ konsekvens 
Farligt gods Obetydliga konsekvenser 

Farliga verksamheter Risk för negativ konsekvens 
Klimatanpassning Möjlighet till positiv konsekvens 
Sociala konsekvenser Möjlighet till positiv konsekvens 

För fyra aspekter har planförslaget bedömts innebära en ökad risk för negativa 

konsekvenser jämfört med ett nollalternativ. Dessa aspekter är: Natura 2000, 

vattenkvalitet kopplat till utpekade LIS-områden, buller, luftkvalitet samt farliga 

verksamheter. Att ÖP 2030 bedöms innebära en ökad risk för negativa konsekvenser 

betyder inte att negativa konsekvenser nödvändigtvis behöver uppstå till följd av 

planförslaget. Bara att så kan ske. Bedömningen indikerar att Oskarshamn kommun 

behöver fördjupa kunskapsunderlaget, vidta ytterligare åtgärder eller anpassningar för att 

hantera frågan vid framtida planläggning eller lovgivning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Samhällsbyggnadskontoret fick 18 maj 2010 i uppdrag av Kommunstyrelsen att arbeta fram 

ett förslag till ny översiktsplan för Oskarshamns kommun. Den nya översiktsplanen ska 

ersätta Översiktsplan 2000 antagen av kommunfullmäktige 10 mars 2003. 

En första version av översiktsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var 

på samråd och utställning under åren 2017–2020. Efter utställningsskedet beslutade 

Oskarshamns kommun att göra ett omtag av planen i sin helhet, vilket även inkluderar 

tillhörande MKB. 

Denna MKB är en del i miljöbedömningen för ny föreslagen översiktsplan för Oskarshamns 

kommun. Rapporten har utarbetats enligt Plan- och bygglagen (PBL) och de kompletterande 

bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) om miljöbedömning.  

1.2 Plan- och miljöbedömningsprocessen  

En översiktsplan (ÖP) är ett strategiskt dokument som ska ange inriktningen för den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen. Planen ger vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. 

Även om ÖP inte är juridiskt bindande är den av stor strategisk betydelse då den ger 

vägledning vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, 

som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Även vid beslut 

på regional och statlig nivå utgör kommuners översiktsplanering ett viktigt 

planeringsunderlag. ÖP:n är därför en av kommunens viktigaste dokument vilken ska 

aktualiseras under varje mandatperiod.  

Innehållet i en översiktsplan, liksom processen att ta fram eller att ändra en översiktsplan, 

styrs av bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL). I Figur 1 nedan visas schematiskt de 

olika stegen i denna process. 

Figur 1. Schema för planprocessen.  

I Plan och bygglagens 3 kap. 6 § finns krav på att planer, vars genomförande kan antas 

innebära en betydande miljöpåverkan, kräver MKB. Översiktsplaner som anger 

förutsättningar för bland annat tätortsbebyggelse, industriområden, byggande av vägar och 

olika anläggningar för turism och friluftsliv antas alltid medföra en betydande 

miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning inklusive en MKB alltid ska 

göras när en sådan översiktsplan upprättas eller ändras. Den strategiska miljöbedömningen 

sker i dessa fall parallellt och integrerat med planarbetet. 

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Förslaget 

bearbetas 

Förslaget 

bearbetas 

Tid för 

överklagan 

Beslut KF 

Tid för 

synpunkter 
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2 Strategisk miljöbedömning 

2.1 Syfte med strategisk miljöbedömning och MKB 

Det övergripande syftet med miljöbedömning av planer och program (strategisk 

miljöbedömning) är att miljöaspekterna integreras i planering och beslutsfattande så att en 

hållbar utveckling främjas. Därtill syftar miljöbedömningen också till att möjliggöra en 

samlad bedömning av den inverkan de olika alternativen till markanvändning får på miljön, 

människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser.  

Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla framgår av 6 kap. 11 § miljöbalken: 

1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte 

och förhållande till andra relevanta planer och program,  

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till 

planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd,  

3. uppgifter om (a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen 

eller programmet inte genomförs, (b) miljöförhållandena i de områden som kan 

antas komma att påverkas betydligt, (c) befintliga miljöproblem som är relevanta 

för planen eller programmet, särskilt miljöproblem som rör ett sådant område som 

avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, och (c) hur 

hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,  

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra,  

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller 

avhjälpa betydande negativa miljöeffekter, 

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger 

bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att 

uppgifterna sammanställdes,  

7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av 

den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet 

medför, och  

8. en icke-teknisk sammanfattning av ovanstående punkter 1–7. 

MKB redovisar således kommunens bedömning av den påverkan på miljön som planens 

genomförande kan få och visar vad som är viktigt att beakta i den fortsatta planeringen för 

att negativ påverkan på miljön ska kunna begränsas eller undvikas.   

MKB utgör på detta sätt både ett planeringsverktyg och ett beslutsunderlag för kommunens 

politiker inför antagande av översiktsplanen men också ett underlag för framtida beslut, 

såväl vid upprättande av detaljplaner som vid bygglovsprövningar. Därtill har MKB en viktig 

funktion i att ge alla intresserade en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

2.2 Avgränsning av MKB 

2.2.1 Nivåavgränsning 

MKB ska ges en omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till aktuell 

kunskap, planens innehåll och detaljeringsgrad och allmänhetens intresse. Därtill ska det 

beaktas att vissa frågor lämpligen bedöms bättre i samband med prövningen av andra, mer 

detaljerade, planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter och åtgärder 

(6 kap. 12 § MB). Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad har därför anpassats till 

översiktsplanens strategiska karaktär. Det innebär att planens miljöpåverkan huvudsakligen 

beskrivs på systemnivå och att analyserna generellt inte avser enskildheter eller enskilda 

objekt. Miljöpåverkan som inte har ansetts vara betydande har inte behandlats.  
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2.2.2 Tematisk avgränsning 

I syfte att säkerställa att MKB belyser sådant som är av vikt för den aktuella planen och att 

dess beskrivningar fokuserar på de väsentliga effekter som planen får för människors hälsa, 

miljö och hushållning av resurser har ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 9 § miljöbalken 

genomförts med Länsstyrelsen Kalmar län. Samrådet genomfördes 2020-10-20. Inför 

avgränsningssamrådet bedömde Oskarshamns kommun följande områden vara mest 

väsentliga att belysa i MKB: 

 Riksintressen* 

 Grön infrastruktur (skydd av naturmiljö och rörligt friluftsliv) 

 Kulturmiljö 

 Vatten 

 Risker och störningar 

 Klimatanpassning 

 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

 Social hållbarhet 

 Miljökvalitetsmål 

Under samrådet meddelade länsstyrelsen att myndigheten delade kommunens syn på vilka 

frågor som anses viktiga att behandla i MKB. Under samrådet framhöll länsstyrelsen även 

att frågan om dagvatten och MKN vatten samt riskfrågor inklusive OKG bör ges särskild 

tyngd. 

* Avseende beskrivning av planförslagets påverkan på riksintressen har denna MKB 

avgränsats till att omfatta riksintressen med direkt koppling till natur- och kulturmiljön samt 

friluftslivets intressen. Planförslagets påverkan på riksintresse för totalförsvaret, 

kommunikationer, värdefulla ämnen och material samt energiproduktion och slutförvar 

innefattas därför inte av denna MKB. 

2.2.3 Tidsmässig avgränsning 

Tidsmässig avgränsning innebär att miljökonsekvensbeskrivningens tidshorisont begränsas 

med hänsyn till när relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. I MKB ska 

nollalternativet och planalternativet jämföras mot samma tidshorisont, vilken följer 

översiktsplanens genomförandetid som är tio år (2030). 

2.2.4 Geografisk avgränsning 

Geografiskt berör MKB:n i första hand samma område som översiktsplanen, dvs 

Oskarshamns kommun. MKB:n redovisar konsekvenserna av planerad utveckling inom 

kommunen, men om den utveckling som beskrivs i ÖP ger upphov till konsekvenser utanför 

kommunens gränser beskrivs även dessa.  
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2.3 Metodbeskrivning för MKB 

Bedömningen utgår från de miljöaspekter som avgränsats i avsnitt 2.2.2 Tematisk 

avgränsning. För varje miljöaspekt görs en bedömning i tre steg: påverkan, effekt och 

konsekvens. I denna MKB används dessa begrepp på följande sätt: 

Påverkan: En fysisk åtgärd, riktlinje eller strategi som anges i planförslaget. I denna MKB 

beskrivs översiktsplanens påverkan för respektive miljöaspekt under rubriken ”Inarbetade 

åtgärder”. 

Effekt: Beskriver den förändring i miljön som uppkommer till följd av påverkan. Effekterna 

kan vara direkta eller indirekta, positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa 

eller inte kumulativa och de kan uppstå på kort, medellång eller lång sikt. 

Konsekvens: Är den betydelse som de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till 

exempel allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald. I 

denna MKB beskrivs översiktsplanens förväntade effekter och konsekvenser för respektive 

miljöaspekt under rubriken ”Konsekvenser”. Konsekvenserna är bedömda under 

förutsättning att de inarbetade åtgärderna genomförs/beaktas i kommande planering. MKB 

innehåller i vissa fall även förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras men som inte 

har inarbetats i ÖP. Dessa benämns som ”Förslag till åtgärder i senare skeden” och beskrivs 

där så är aktuellt under respektive miljöaspekt. Eftersom de endast utgör förslag på 

åtgärder inkluderas de inte i konsekvensbedömningarna. 

Det bör även noteras att bedömningen av planförslagets konsekvenser görs mot ett 

jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver den sannolika 

utvecklingen inom kommunen om planförslaget inte genomförs. I det aktuella fallet innebär 

nollalternativet att tidigare Översiktsplan 2000 med tillhörande fördjupningar fortsätter att 

ligga till grund för kommande planering och styr bebyggelseutvecklingen inom kommunen. 

För bedömning av nollalternativets konsekvenser, se avsnitt 4.2 Nollalternativ – ÖP 2000 

och framåt.  

Följande bedömningsalternativ används: 

Förväntat positiv 
konsekvens 

Planens innehåll bedöms förstärka ett eller flera miljömässiga värden 
samt bidra positivt till en hållbar utveckling jämfört med ett 
nollalternativ.  
 

Möjlighet till positiv 
konsekvens 

Planens innehåll bedöms ha potential att förstärka ett eller flera 
miljömässiga värden och bidra positivt till en hållbar utveckling jämfört 
med ett nollalternativ. Möjligheten att uppnå positiv konsekvens kräver 
emellertid att kommunen vidtar åtgärder eller anpassningar för att 
hantera miljöaspekten vid framtida planläggning eller lovgivning. 
 

Marginell/obetydlig 
konsekvens 

Planens innehåll bedöms inte märkbart förstärka miljömässiga värden 
inom kommunen eller bidra till en hållbar utveckling jämfört med ett 
nollalternativ. 
 

Risk för negativ 
konsekvens 

Planens innehåll bedöms medföra en ökad risk för att ett eller flera 
miljömässiga värden försvagas samt att en hållbar utveckling motverkas 
jämfört med ett nollalternativ. Kommunen behöver vidta åtgärder eller 
anpassningar för att hantera miljöaspekten vid framtida planläggning 
eller lovgivning. 
 

Förväntat negativ 
konsekvens 

Planens innehåll bedöms försvaga ett eller flera miljömässiga värden 
inom kommunen samt bidra negativt till en hållbar utveckling jämfört 
med ett nollalternativ. 
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3 Nulägesbeskrivning 
Oskarshamns kommun har en befolkning på drygt 27 100 personer (år 2020). Precis som 

för länet i stort har befolkningsmängden i kommunen minskat sedan slutet av 1970-talet för 

att under det senaste decenniet åter öka något. Fortsätter den positiva 

befolkningsutvecklingen i oförändrad takt bedöms mellan 28 000–29 000 invånare bo i 

kommunen år 2035. Medelåldern är högre än riksgenomsnittet och andelen äldre, dvs den 

del av befolkningen som är 65 år eller äldre, bedöms komma att öka relativt kraftigt. 

Inom kommunen sker en lokal urbanisering där Oskarshamns stad vuxit på senare år 

medan kommunens mindre tätorter och landsbygd totalt sett har minskat. Av kommunens 

drygt 27 100 invånare är cirka 8 400 personer idag bosatta utanför kommunens största 

tätort Oskarshamn. 

Naturen inom kommunen är omväxlande och uppvisar stora kvaliteter. Lummig skärgård 

och kala klipphällar, ålderdomliga odlingslandskap och stora skogsområden finns alla 

representerade. Skogsmarken som står för cirka 80 % av kommunens yta är också en 

viktig resurs för framställning av virke och förnybar energi. Kusten och skärgården är av 

stor betydelse för friluftsliv, rekreation och turism.  

Näringslivet är starkt, särskilt inom industrisektorn där Oskarshamn har en högre andel 

förvärvsarbetande än riket i övrigt. Dominerande är verksamheter inom tillverkning och 

energi. Ett fåtal stora företag står för en stor andel av sysselsättningen i kommunen där de 

tre största företagen svarar för nästan 25 % av arbetstillfällena. 

Kommunen genomkorsas av riksväg 37 och E22 samt har en omfattande färjetrafik till 

Visby. I Oskarshamn finns också två hamnar av riksintresse, Oskarshamns- och Simpevarps 

hamn. Oskarshamns hamn är Smålands största godshamn. Hamnen som ingår i det 

transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är en viktig del av hela regionens 

transportinfrastruktur. 
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4 Alternativ 

4.1 Planförslaget – ÖP 2030  

4.1.1 Vision och framtidsfrågor 

Översiktsplan 2030 för Oskarshamns kommun har en tydlig inriktning: Oskarshamns 

kommun ska växa. En stadig och någorlunda jämn tillväxt av kommunens befolkning har 

bedömts vara både positiv och nödvändig för att kommunen ska kunna upprätthålla och 

vidareutveckla en god samhällsservice, ett dynamiskt näringsliv och ett attraktivt boende. 

En stabil befolkningstillväxt är också en förutsättning för att kunna motivera investeringar i 

fler kommunikationer och större infrastruktursatsningar. Med utgångspunkt i visionen om 

att kommunen ska vara 30 000 invånare år 2030 har översiktsplanen fokuserats mot elva 

utvecklingsstrategier. De elva utvecklingsstrategierna ska vara vägledande för att en 

ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbar utveckling ska kunna nås. Nedan 

redovisas de elva utvecklingsstrategierna (1–11). Utvecklingsstrategierna är grupperade 

under den hållbarhetsaspekt de bedöms bidra till: 

Ekonomisk hållbarhet – Samhället vi bygger och utvecklar 

1. Vi vill växa smart i hållbara lägen 

2. Vi vill stärka kommunens identitet och livsmiljö – ett gott liv 

3. Skapa goda lägen för företagsamhet – ett klimat att växa i 

4. Alltid nära Oskarshamn 

Ekologisk hållbarhet – Samhället i balans med natur och klimat 

5. Vi ska växa i balans med naturen 

6. Oskarshamns kommun tar ansvar för energiförsörjningen i ett regionalt och nationellt 

perspektiv 

7. Växande värde för Oskarshamn 

Social hållbarhet – Samhället och den sociala hållbarheten 

8. Bygga för alla – vi bygger för dagens och morgondagens invånare 

9. Den fria tidens värden – för en god folkhälsa 

10. Delaktighet – tillsammans blir det bättre 

11. Vi är barnens Oskarshamn 

4.1.2 Framtida bebyggelseutveckling 

För att förverkliga kommunens vision om 30 000 invånare år 2030 krävs ett omfattande 

bostadsbyggande. Sammantaget kommer ungefär 1 500 nya bostäder att behöva uppföras 

till år 2030, vilket förutsätter att ungefär 150 nya lägenheter per år byggs fram till år 2030. 

Den antagna utvecklingsstrategin ”Vi vill växa smart i hållbara lägen” anger att nya 

bostäder i första hand ska tillkomma genom förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer 

eller genom nyttjande av redan ianspråktagen mark. Genom att förtäta, omvandla och 

utveckla bebyggelsen där det finns goda förutsättningar i form av service, vatten och 

avlopp, el och infrastruktur kan en hållbar bebyggelsestruktur uppnås. Det gäller både 

socialt genom tillskapandet av större underlag för utbud av service och kollektivtrafik, som 

ekonomiskt genom att befintliga investeringar i infrastruktur kan nyttjas mer effektivt och 

ekologiskt genom en mindre påverkan på naturresurser. 

Attraktiva lägen med goda kollektiva pendlingsmöjligheter bedöms i ÖP vara en 

förutsättning för att nyproduktionen av bostäder ska bli efterfrågad. Idag finns goda 

pendlingsmöjligheter främst i anslutning till Oskarshamn samhälle och bygderna med deras 

respektive tätorter samt stråken däremellan. Med förtätning som huvudsaklig strategi 

skapas därför bättre förutsättningar för människor, speciellt i tätorterna i staden och i 

bygderna, att enklare ta sig mellan olika målpunkter i form av promenad, cykel eller 

kollektivtrafik.  Även om bebyggelseutvecklingen med högre täthet inom kommunen i första 

hand ska utgå från staden och bygdernas tätorter samt stråken däremellan,  är 
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landsbygderna en viktig del i kommunens samhällsbyggande då dessa bidrar till att göra 

hela kommunen attraktiv att bo, leva och verka i. En bofast befolkning i landsbygderna 

anges i översiktsplanen vara viktigt för att såväl ekonomiska värden, naturresurser som 

kulturlandskap ska kunna tillvaratas. 

I syfte att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden pekar 

översiktsplanen ut sex potentiella områden för ny bebyggelse i strandnära lägen, s.k. LIS-

områden. Inom dessa LIS-områden har Oskarshamns kommun bedömt att viss 

nybyggnation kan genomföras utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan 

att djurlivet och växtlivet påverkas negativt. De fem LIS-områdena är: 

 Bockara 

 Mörtfors (Maren samt Knappemåla göl) 

 Kristdala, Kristdalabygden 

 Älgnäs udde, Kristdalabygden 

 Snövålen, Kristdalabygden 

I övriga delar antar översiktsplanen en restriktiv hållning vad gäller ny bebyggelse i 

strandnära lägen, där exploatering i första hand bör ske i redan exploaterade områden 

längs kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar. Enstaka ny bebyggelse kan tillåtas på 

öar som redan idag är bebyggda och bebyggelsen bör då lokaliseras till den del av ön som 

redan är bebyggd och ha en begränsad byggrätt. 

För nya verksamhetsområden gäller enligt översiktsplan att de i första hand ska etableras i 

tätortsnära lägen där de ska vara lättillgängliga för besökare och förvärvsarbetare. 

Lokaliseringen ska anpassas så att befintliga resurser i form av bland annat vatten och 

avlopp (VA) och infrastruktur kan nyttjas och verksamheter som är beroende av tunga 

transporter ska i första hand samlokaliseras till strategiska platser i de stora 

transportstråken med goda kommunikationsmöjligheter. För fortsatt utveckling avsätts 

mark för verksamhetsområden i: 

 Påskallavik: mellan E22 och kustvägen i höjd med Grinderum 

 Kristdalabygden: i anslutning till befintliga verksamheter väster om Kristdala 

 Oskarshamn: i anslutning till järnväg och befintliga industriområden söder om 

staden.  

Utöver ovanstående anger ÖP att framtida behov av verksamhetsmark med fördel kan 

möjliggöras i anslutning till befintliga industriområden i Bockara, Fårbo och Figeholm. 

Översiktsplanen anger även förslag på åtgärder för att förbättra cykelvägssystemen och 

skapa underlag för bättre kommunikationer och en kollektivtrafik med tätare avgångar. Hit 

hör bland annat att anlägga en åtta kilometer lång cykelbana längs väg 650, sträckan 

Påskallavik-Oskarshamn samt att komplettera gång- och cykelvägnätet Bockara-Bengtkälla, 

längs väg 37/47. Båda åtgärderna ska genomföras till år 2040. I Figeholm och Fårbo pekas 

flera åtgärder ut för att förbättra möjligheterna för cyklister. Den största investeringen 

avser byggnation av cykelväg längs med Påskhärdadsvägen i Figeholm, sträckan 

Rävuddegatan till campingen. I Kristdala föreslås endast ett antal mindre åtgärder i gång- 

och cykelvägnätet. 

Oskarshamns kommun ska vidare arbeta för en snabbusshållplats (s.k. Bus Rapid Transit -

station (BRT-station)) kring mellersta infarten, en utveckling av färjetrafiken till Gotland 

samt åtgärder på Glabo- och Åsavägen. ÖP 2030 innehåller även markreservat för framtida 

dragning av väg (riksväg 37/47). En ny dragning av riksväg 37/47 skulle innebära att trafik 

mellan inlandet och Oskarshamns industriområden och färjeterminal, liksom trafik mellan t 

ex Mönsterås bruk och inlandet inte längre skulle behöva belasta Oskarshamns mellersta 

infart. Därmed skulle nuvarande del av riksväg 37/47 kunna tonas ned till en stadsgata, och 

möjliggöra ny infart och bostadsbebyggelse söder om vägen. 
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4.2 Nollalternativ – ÖP 2000 och framåt 

4.2.1 Övergripande förutsättningar och antaganden 

Enligt 6 kap. 11 § p. 3b miljöbalken ska MKB innehålla uppgifter om miljöns sannolika 

utveckling om planen inte genomförs. Detta brukar även kallas för nollalternativet. 

Eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan bedöms en framtid helt 

utan översiktsplan inte vara sannolik. I det fall att Översiktsplan 2030 inte genomförs är det 

därför troligt att nuvarande översiktsplan, från 2000, fortsätter att gälla. Detsamma gäller 

för de dokument som hör till Översiktsplan 2000. Dessa är: 

• Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad (2014) 

• Fördjupad översiktsplan Bråbygden (2011) 

• Fördjupad översiktsplan Simpevarps- och Laxemarsområdet m.m. (2007) 

• Tematiskt tillägg Vindkraft Oskarshamns kommun (2011) 

• Tematiskt tillägg Vatten- och avloppsplan Oskarshamns kommun (2015) 

Därtill förväntas även övriga program, planer och policyer antagna av Oskarshamns 

kommun att påverka inriktningen på beslut som rör användningen av mark- och vatten 

inom kommunen. Exempel på sådana dokument är Bostadsförsörjningsprogrammet (2017), 

Cykelplan (2020), Belysningsprogrammet (2011) samt Stadsmiljöprogrammet (2011). 

Vissa samhällsbeslut med påverkan på miljöns utveckling kommer också att gälla 

oberoende av den nya planens tillkomst. Dit hör exempelvis MKN för vatten och luftkvalitet, 

liksom de åtgärdsprogram för vattenkvalitet som är fastställda för Kalmar län och 

Östersjöns vattendistrikt. För såväl ett nollalternativ som en utveckling enligt den nya 

översiktsplanen ÖP 2030 förväntas de pågående klimatförändringarna också göra sig 

alltmer påminda.  

Sammantaget förväntas ett nollalternativ innebära följande: 

 Befolkningen i Oskarshamns kommun kommer att fortsätta öka i oförändrad takt 

och antalet invånare uppgår till drygt 28 000 år 2035. 

 Befolkningen i Oskarshamns kommun kommer i ett nollalternativ att bestå av allt 

fler äldre människor medan andelen yngre barn (0–9 år) minskar. Framförallt sker 

en föråldring av befolkningen på landsbygden och i skärgården. 

 Den lokala urbaniseringstrend som kan skönjas inom kommunen fortsätter där 

Oskarshamns stad fortsätter att växa medan befolkningen i kommunens mindre 

tätorter och landsbygd minskar. 

 Nya bostäder förväntas framförallt tillkomma genom bostadsprojekt i och omkring 

Oskarshamns tätort. På landsbygden och i anslutning till de mindre tätorterna 

förväntas bostäder huvudsakligen tillkomma genom avstyckningar av tomter 

 Efterfrågan på bostäder inom kommunen bedöms i ett nollalternativ uppgå till 40 

lägenheter i genomsnitt per år vilket ger ett byggande av totalt cirka 400 

lägenheter fram till år 2030. 

 I ett nollalternativ saknas den sammanhållande strukturen utanför tätorterna. Med 

en utglesning av bebyggelsen bedöms fler människor i kommunen vara beroende 

av tillgång till bil. 

4.2.2 Förväntad miljöutveckling 

I ett nollalternativ gäller ÖP 2000 parallellt med flera fördjupningar. De många, i vissa fall 

överlappande dokumenten, gör att en tydlig helhetsbild av önskad utvecklingsinriktning 

inom kommunen saknas. Utan en aktuell översiktsplan antas kommunen därför inte kunna 

driva utvecklingsfrågor i den utsträckning som förutses i översiktsplan 2030. Efterfrågan, 

infrastrukturkostnader och opinionstryck antas därmed i högre utsträckning komma att 

avgöra frågan om lokalisering av ny bebyggd miljö.  
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Lokaliseringen av bebyggelse är en viktig faktor när det kommer till resandemönster. Av de 

boende på landsbygden och boende i mindre orter reser generellt färre med kollektivtrafik 

och fler med bil än boende i tätorter. Den bebyggelse som tillkommer i ett nollalternativ 

bedöms således inte komma att förbättra resandeunderlaget till kollektivtrafiken nämnvärt. 

Med oförändrade förutsättningar för kollektivtrafiken bedöms de boende på landsbygden 

och i de mindre tätorterna komma att resa på samma sätt som idag. I ett nollalternativ 

antas biltrafiken därför komma att öka jämfört med idag och antalet bilburna bli högre än 

Översiktsplan 2030. 

4.2.2.1 Natur, kultur och rekreation 

Avsaknaden av en tydlig helhetsbild när det kommer till den önskade utvecklingsriktningen 

inom kommunen bedöms öka risken för att en del av den tillkommande bebyggelsen 

uppförs inom, eller i nära anslutning till, områden av värde för natur- och kulturmiljön. 

I Oskarshamns kommun finns en mångfald av kulturmiljöer som vittnar om kommunens 

historia. Det rör sig om fornlämningar från skilda förhistoriska epoker, odlingsmarker, 

gamla vägar och anläggningar vid små vattendrag, industriella aktiviteter, 

bebyggelsegrupper med mera.  

På landsbygden inkl. skärgården är kulturmiljövärdena i många fall kopplade till landskapet 

och gårdsbildningar. Exempel på detta är bland annat de riksintressanta kulturmiljövärdena 

inom Runnö (H63), Stensjö (H65), Krokshult (H67), Ishult (H36) och Misterhults 

bronsåldersbygd (H66).  

Bebyggelse inom och i nära anslutning till områden med höga kulturmiljövärden medför inte 

nödvändigtvis negativa konsekvenser. Effekterna av nybyggnationen beror på det aktuella 

områdets tålighet för förändring liksom hur den nytillkomna bebyggelsen anpassas till 

befintlig miljö. I avsaknad av en tydlig bebyggelseinriktning och planeringsunderlag 

avseende den hänsyn som ska tas till kulturmiljö vid nyexploatering av mark finns en risk 

att tillräcklig anpassning inte sker. En gradvis exploatering av friliggande bostadshus 

riskerar att leda till en succesiv förändring av landskapsbilden och därmed en försämrad 

möjlighet att avläsa de historiska sambanden. Risken för en sådan utveckling bedöms, i 

nollalternativet, vara ganska stor då ÖP 2000 inte innehåller några tydliga 

planeringsunderlag i frågan.1 Undantaget utgörs av området vid Bråbo/Östantorp/Saxtorp 

där bevarandevärdena och planeringsunderlag avseende framtida bebyggelse är väl 

uttryckta genom Fördjupad översiktsplan över Bråbygden, antagen KF 2011-03-07.  

Risken för negativa konsekvenser på kulturmiljövärdena bedöms i ett nollalternativ därför 

vara som störst i Påskallavik, Misterhultsbygden, Kristdalabygden (undantaget området vid 

Bråbo/Östantorp/Saxtorp) samt området vid Stensjö by. 

Enstaka tillskott av ny bebyggelse på landsbygden i områden utan högre naturvärden 

medför vanligen inte någon märkbar negativ konsekvens för naturmiljön. Risken att spridd 

bebyggelse, i ett nollalternativ, får en negativ påverkan på naturmiljön inom kommunen 

utgår från ungefär samma resonemang som de risker som beskrivits för kulturmiljön ovan. 

I avsaknad av en tydlig bebyggelseinriktning och planeringsunderlag avseende den hänsyn 

som ska tas till naturmiljö vid nyexploatering av mark finns en risk att tillräcklig anpassning 

inte sker. Även bebyggelse i närheten av områden med höga naturvärden kan få negativa 

effekter genom att till exempel ekologiska spridningsvägar försvagas, det lokala klimatet 

påverkas eller genom att störning uppstår. I ett nollalternativ föreligger också en ökad risk 

för att bebyggelse kommer till stånd inom områden med höga rekreationsvärden. Därmed 

begränsas allmänhetens tillgång till- och möjligheter att nyttja områdena för friluftsliv. 

                                                 
1 ÖP 2000 innehåller främst beskrivningar av inom kommunen förekommande kulturmiljövärden och ger inte 

uttryck för specifika planeringsunderlag eller vidare preciseringar av den hänsyn som bör tas. 
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4.2.2.2 Vatten 

En utveckling där ny bebyggelse uppförs utspritt inom kommunen får sannolikt följden att 

en stor del av de nya bostäderna på landsbygden uppförs i områden utan kommunalt VA. 

Då miljöbelastningen från ett hushåll med enskilt avlopp generellt är större jämfört med ett 

hushåll anslutet till kommunalt avlopp bedöms nollalternativet i detta avseende innebära en 

högre belastning på recipienter.  

Den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamn stad pekar ut ett antal områden lämpliga 

för hantering av dagvatten såsom dagvattendammar och våtmarker. De utpekade 

områdena syftar till att fungera som utjämningsmagasin vid stora vattenflöden och till viss 

del rena vattnet innan det når Östersjön. Detta arbete har vidareutvecklats och fördjupats 

inom ramen för ÖP 2030 och i sistnämnda planförslag har ett ytterligare antal områden 

reserverats för fördröjning och rening av dagvatten innan det når recipient. Mot denna 

bakgrund bedöms nollalternativet innebära försämrade möjligheter att nå en förbättring av 

vattenkvaliteten jämfört med ÖP 2030. 

Som nämnts ovan bedöms något större underlag för kollektivtrafik inte genereras vid ett 

nollalternativ. En stor del av de privata transporterna bedöms därför även fortsatt komma 

att ske med bil. En sådan utveckling innebär att tillförseln av föroreningar till recipienterna 

bedöms bli högre i ett nollalternativ jämfört med planförslaget ÖP 2030.  

4.2.2.3 Miljö-, risk- och hälsofaktorer 

ÖP 2000 gäller tillsammans med flera fördjupningar vilket gör att en tydlig helhetsbild 

avseende miljö-, risk- och hälsofaktorer saknas. De olika fördjupningarna medför också att 

planeringsinriktningarna skiljer sig mellan stad och landsbygd. Som exempel kan nämnas 

att ÖP 2000 anger att nya bostäder vid Östersjön ska byggas på en marknivå minst två 

meter över havsytans normala vattennivå2 vilket kan jämföras med kravet på byggelse 

inom planområde för FÖP för Oskarshamn som anger minst 2,7 meter över havsytans 

normala vattennivå.3 

I ett nollalternativ bibehålls detta förhållande oförändrat. Olika planeringsinriktningar 

tillämpas fortsatt för kommunens olika delar, ibland med motstridig innebörd. Jämfört med 

planförslaget (ÖP 2030) bedöms den bristande helhetssyn som följer av ett nollalternativ 

därför försvåra möjligheterna att identifiera och förebygga miljö- och hälsorisker. 

Varken nuvarande planförslag (ÖP 2030) eller dess föregångare (ÖP 2000 med 

fördjupningar) innehåller emellertid någon djupare beskrivning av de miljö- risk- och 

hälsofaktorer som kräver ett särskilt beaktande, alternativt påverkar inriktningen för 

kommande planering. De vägledande planeringsunderlag som presenteras i ÖP 2000, 

liksom dess efterträdare, är i huvudsak en redovisning av de åtaganden som följer av lag 

eller praxis. I detta avseende bedöms de båda planförslagen inte skilja sig nämnvärt.   

I ett nollalternativ förväntas befolkningstillväxten inom kommunen bli lägre. Det innebär att 

färre personer kan förväntas vara bosatta inom den inre- och yttre beredskapszonen för 

Oskarshamns kärnkraftanläggning (OKG AB) år 2030. I detta avseende bedöms 

nollalternativet innebära mindre omfattade negativa konsekvenser i händelse av en olycka 

jämfört med ÖP 2030. 

  

                                                 
2 Oskarshamns kommun, Översiktsplan 2000, Antagen i KF 2003-03-10, sid. 83 
3 Oskarshamns kommun, Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad, Antagen i KF 2014-02-10, sid. 78 
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5 Miljökonsekvenser 

5.1 Riksintressen 

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns grundläggande- respektive särskilda bestämmelser för 

hushållning med mark- och vattenområden. Där anges att mark- och vattenområden skall 

användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 

beskaffenhet och läge samt föreliggande behov samt att företräde skall ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (3 kap. 1 § MB).  

För de mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har pekats ut som 

riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken gäller att de så långt som möjligt ska skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden. 

För de områden som i sin helhet är av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken gäller ett 

starkare skydd. För dessa områden gäller ett generellt förbud mot att vidta åtgärder som 

påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden (1 §). Därtill omfattas dessa områden 

av områdesspecifika bestämmelser som anger ytterligare förutsättningar för tillkomsten av 

exploateringsföretag (2–8 §§). För att ett ingrepp skall bedömas vara tillåtligt måste det 

således vara förenligt med både den generella och de områdesspecifika reglerna. 

Undantag från förbudet mot påtaglig skada gäller om bevarandeintresset riskerar att 

motverka tätortsutvecklingen eller det lokala näringslivet, eller om anläggningar för 

totalförsvaret behövs. Om det finns särskilda skäl kan även anläggningar för utvinning av 

värdefulla ämnen och material tillåtas. 

Ibland krävs det en avvägning mellan motstående riksintressen. I förekommande fall är 

utgångspunkten är att inget riksintresse påtagligt ska skadas. Det är alltså enbart i den 

situation det inte går att förena två motstående riksintressen utan att det uppstår påtaglig 

skada på det ena, som påtaglig skada kan tillåtas. Går det inte att förena två motstående 

riksintressen ska det ändamål som på lämpligast sätt främjar en långsiktig hushållning med 

mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ges företräde (3 kap. 10 § MB). Det bör även 

noteras att en avvägning mellan motstående riksintressen inte får vara oförenligt med 

bestämmelserna i 4 kap. miljöbalken. 

5.1.1 Riksintresse jord- och skogsbruk 

5.1.1.1 Förutsättningar 

Av miljöbalken framgår att jord- och skogsbruk är ett allmänt intresse och av nationell 

betydelse. Enligt 3 kap. 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse 

för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

ett rationellt skogsbruk. 

5.1.1.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag:4 

 Exploatering av brukningsvärd jordbruksmark regleras i 3 kap. 4 § miljöbalken.  

 Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt det är möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk, i enlighet 

med 3 kap. 4 § miljöbalken.  

 De allmänna riktlinjer för all kommunal skogsmark, som anges i Oskarshamns 

kommuns skogspolicy, ska följas. 

                                                 
4 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 33 
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Viljeinriktningar avseende exploatering av jord- och skogsbruk: 

 Ny bebyggelse bör inte uppföras på jordbruksmark med hög bördighet och rationell 

arrondering samt inom i värdefulla ängs- och hagmarker i Oskarshamns kommun. 

Byggande kan tillåtas i odlingslandskap om hänsyn tas till exempelvis bördighet, 

arrondering, brukningscentrum och fältets storlek. Bebyggelsen bör även ligga i 

anslutning till annan service och mötesplatser i bygden.5  

5.1.1.3 Konsekvenser 

Oskarshamns kommun utgör ingen större jordbruksbygd och endast 4,9% av markytan 

inom kommunen utgörs idag av jordbruksmark.6 ÖP 2030 är utformad med stor 

medvetenhet om jordbruksmarkens inneboende värde. Satsningar på bevarande, 

utvecklande och en utökning av jordbruket som en grön näring framhålls i planförslaget 

vara ett, för kommunen, väsentligt samhällsintresse och ett led i uppnåendet av den 

hållbara utvecklingsstrategin ”Vi ska växa i balans med naturen”. 

Som framgår av Inarbetade åtgärder ovan antar Oskarshamns kommun därför en restriktiv 

hållning avseende exploatering av jordbruksmark. Hänvisningen till 3 kap. 4 § MB innebär 

en påminnelse om att brukningsvärd jordbruksmark inom kommunen endast får tas i 

anspråk om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk. 

För att uppnå den hållbara utvecklingsstrategin ”Vi ska växa i balans med naturen” anger 

kommunen att en bibehållen hävd är av särskild vikt; ”Ett hävdat landskap ger biologisk 

mångfald är en del av klimatanpassningen genom ökad resiliens samt bidrar med 

ekosystemtjänster som pollinering”7. Att återta bete och träda och fortsatt brukande och 

hävd ska därför vara prioriterat.8  

En förutsättning för att ett hävdat landskap ska kunna upprätthållas och utvecklas är att 

landsbygden är befolkad. För att generationsskiften och nyinflyttning till landsbygden ska 

vara möjlig tillåter ÖP 2030, under vissa förutsättningar, en exploatering av jordbruksmark. 

Ställningstagandet innebär att jordbruksmark, med mindre potential, kan komma att 

bebyggas om syftet är att behålla en tradition av hävdade ängs- och betesmarker. 

I detta avseende innebär ÖP 2030 ett förtydligande när det kommer till kommunens syn på 

exploatering av jordbruksmark jämfört med ÖP 2000.9 Från att tidigare ange att ”alla 

åtgärder som bidrar till ett bibehållande av det öppna landskapet ska prövas i positiv 

anda”10 uppställer Oskarshamns kommun nu tydligare krav för att en exploatering av 

jordbruksmark ska vara tillåtlig under förutsättning att det inte påverkar landskapsbilden 

negativt. Därmed bedöms ÖP 2030 innebära förbättrade möjligheter att för kommunen att 

hantera frågan i kommande planering. 

Med undantag för den förskola som planeras i utvecklingsområde 22, innehåller ÖP 2030 

inte heller förslag på exploatering av jordbruksmark. Under förutsättning att den restriktiva 

hållning som framförs i ÖP 2030 får en praktisk tillämpning i kommande detaljplanering och 

prövning av bygglov görs bedömningen att ÖP 2030 förväntas medföra en möjlighet till 

positiv konsekvens för jordbrukets intressen jämfört med ett nollalternativ. 

                                                 
5 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 113 
6 Ibid, sid. 13 
7 Ibid, sid. 111 
8 Ibid, sid. 117 
9 I ÖP 2000 angavs att ”Oskarshamns kommun ska verka för att jordbruksintresset beaktas vid lokalisering av 

t.ex. verksamheter, bostäder och vägar” samt att ”alla åtgärder som bidrar till ett bibehållande av det öppna 
landskapet prövas i positiv anda” (sid. 63) 
10 Oskarshamns kommun, Översiktsplan 2000, Antagen i KF 2003-03-10, sid. 63 
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Oskarshamns kommun består till stor del av skog. Drygt 70 % av kommunens markyta 

utgörs idag av produktiv skogsmark, medan den improduktiva skogsmarken uppgår till 

cirka 13 %. 

Planförslagets påverkan på skogsbruket bedöms inte bli påtagligt. ÖP 2030 innebär 

visserligen en exploatering av skogsmark men exploateringen bedöms komma att ske i 

begränsad omfattning och planeras huvudsakligen i anslutning till befintlig bebyggelse. Det 

gör att åtgärderna sammantaget inte bedöms riskera att fragmentera eller försvåra ett 

rationellt skogsbruk.  

Jämfört med ett nollalternativ, där risken för fragmentering till följd av ny bebyggelse 

bedöms vara större, förväntas ÖP 2030 medföra en positiv konsekvens för skogsbrukets 

intressen. 
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5.1.2 Riksintresse yrkesfiske 

5.1.2.1 Förutsättningar 

Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra näringarnas bedrivande (3 kap. 5 § MB). Tillämpning av bestämmelsen innebär att 

planeringen för användning av mark- och vattenområden ska säkerställa fiskesektorns 

tillgång till fångstområden i både havet och inlandsvatten. Lika viktigt är att bibehålla 

ekosystemens förmåga att reproducera fisk i haven, sjöarna och vattendragen samt att 

planeringen säkerställer nödvändig infrastruktur av hamnar med service för fiskefartygen 

och som erbjuder lämpliga möjligheter för landning av fångsten.11 

 

Figur 2. Områden av riksintresse för yrkesfisket. ©Metria, Dnr: 109–2015/1943 

  

                                                 
11 Havs- och vattenmyndigheten, Riksintresse för yrkesfisket, https://www.havochvatten.se/arter-och-

livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddade-omraden/riksintressen/riksintresse-yrkesfisket.html 
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5.1.2.2 Inarbetade åtgärder 

Viljeinriktningar:12 

 Oskarshamns kommun ska verka för aktiva åtgärder för att stärka 

kustfiskebestånden och upprätthålla stabila ekosystemtjänster. Grunda kustmiljöer 

med utpekade värden och vikar vid kustmynnande vattendrag ska om möjligt 

fråntas från exploatering.  

 Restaurering och god fiskeförvaltning ska gälla i de områden som är ianspråktagna 

för skärgårdsbebyggelse med kulturell hävd och fiske.  

Ställningstagande för yttre skärgård och hav: 

 Kommunen kan verka för en begränsning av det storskaliga fisket inom 

vattenområde för kommunens planeringsrådighet.13 

5.1.2.3 Konsekvenser 

Drygt 50% av kommunens yta består av skärgård och hav. Bibehållandet av en bofast 

befolkning i skärgården bedöms i ÖP 2030 vara viktigt för att såväl ekonomiska värden, 

naturresurser och kulturlandskap ska kunna tillvaratas. I planförslaget beskrivs ett 

fungerande ekosystem som kan leverera tjänster, exempelvis livskraftiga fiskebestånd, vara 

en förutsättning för att skärgården ska kunna leva. 

För att uppnå uppställda utvecklingsmål och stärka skärgårdens möjlighet till att producera 

ekosystemtjänster anser Oskarshamns kommun det vara viktigt att kommunen kan arbeta 

med en långsiktig förvaltning av de marina värden som är knutna till kommunens grunda 

kustområden. Bedömningen har utmynnat i ett ställningstagande för yttre skärgård och hav 

som anger att kommunen kan verka för en begränsning av det storskaliga fisket inom 

vattenområde för kommunens planeringsrådighet. 

Även om ställningstagandet görs i syfte att bibehålla ekosystemens förmåga att 

reproducera fisk, och därmed genererar en positiv effekt för yrkesfisket, så riskerar 

tillämpningen av ställningstagandet samtidigt att innebära en inskränkning av näringen. 

Huruvida denna eventuella inskränkning är att bedöma som en åtgärd som ”påtagligt 

försvårar näringens bedrivande” behöver bedömas med utgångspunkt av förutsättningarna i 

det aktuella fallet. De föreslagna begränsningarnas förenlighet med riksintresset för 

yrkesfiske kan därför inte bedömas inom ramen för denna MKB. 

Genom att möjliggöra för fler attraktiva boenden tillsammans med möjlighet till båtplats, 

närhet till hav och bad ska Påskallavik ges ett ökat underlag för service vilket stärker ortens 

självständighet. I ÖP 2030 anges vidare att hamnområdet har stor potential att utvecklas 

med bland annat sjömack samt fritidsaktiviteter för invånare, båt- och husbilsgäster.14 

Havsområdet söder om Oskarshamn, till vilket Påskallavik gränsar, är av riksintresse för 

yrkesfisket av ål och torsk. En utveckling av Påskallavik mot ökad turism och aktiviteter 

kopplade till havet innebär därför en ökad risk för störning och utsläpp, vilket skulle kunna 

ge upphov till negativa effekter för yrkesfisket. Det är således viktigt att framtida 

markanvändning sker med beaktande av de intresseanspråk som redan gäller för det 

aktuella kust- och havsområdet. 

Tillämpningen av hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 5 § MB innefattar förutom 

fångstområden även lek- och uppväxtområden liksom vandringsstråk för olika arter av fisk- 

och skaldjur. I Oskarshamns kommun finns flera identifierade vikar och vattendrag som 

hyser stora värden för fisk av just dessa skäl. Hit hör bland annat Viråns vattensystem, 

Döderhultsbäcken och Appelrumsån. Dessa vattendrag delar även utmaningen som 

recipienter av stadens dagvatten. För att säkerställa att planförslaget inte orsakar påtaglig 

                                                 
12 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 113 
13 Ibid, sid. 187 
14 Ibid, sid. 146 
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skada på riksintresset krävs ett aktivt arbete med dagvattenhanteringen i kommande 

planering, åtgärder för att restaurera och förbättra de berörda vattendragens ekologiska 

status liksom en varsam exploatering av kustområdena där satsningar på natur- och 

havsturism sker med hänsyn till områdets specifika ekologiska känslighet. 

Med bakgrund av ovanstående bedöms det vara positivt att ÖP 2030 innehåller tydliga 

viljeinriktningar avseende fiskets intressen och att kommunens ansvar för bevarande och 

skydd av dessa områden tydliggörs jämfört med ett nollalternativ. På samma sätt bedöms 

kommunens arbete med utpekandet av områden för fördröjning av dagvatten ha potential 

att bidra positivt till vattenförekomsternas kvalitet. Även i detta avseende bedöms 

planförslaget innebära en fördel jämfört med nollalternativet.  

Samtidigt bör det noteras att angivelsen i ÖP 2030 ”om möjligt fråntas exploatering” har en 

mindre strikt lydelse än föregångaren, ÖP 2000, vilken anger att dessa områden ”ska 

skyddas”15. Det finns därför en risk att grunda kustområden får ett sämre skydd mot 

exploatering till följd av ÖP 2030 jämfört med ett nollalternativ.   

Sammantaget bedöms ÖP 2030 ändå medföra en möjlighet till positiv konsekvens för 

fiskets intressen jämfört med ett nollalternativ. 

5.1.2.4 Förslag till åtgärder i senare skeden 

För att säkerställa att planförslaget inte orsakar påtaglig skada på riksintresset 

rekommenderas ett aktivt arbete med dagvattenhanteringen i kommande planering i syfte 

att minska utsläppen av näringsämnen till kustvattnet. Likaså förordas en varsam 

exploatering av kustområdena där satsningar på natur- och havsturism sker med hänsyn till 

områdets specifika ekologiska känslighet. Åtgärder i syfte att förbättra åarnas ekologiska 

status är positivt. Påverkan på riksintresset bör utvärderas innan eventuella begränsningar 

av fisket införs inom kommunens vattenområden. 

  

                                                 
15 Oskarshamns kommun, Översiktsplan 2000, Antagen i KF 2003-03-10, sid. 38 
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5.1.3 Riksintresse naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv 

5.1.3.1 Förutsättningar 

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet pekas ut 

som riksintressen enligt 3 kap. 6 § MB. De utpekade områdena ska skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturmiljöer. Totalt finns det 13 områden 

inom Oskarshamns kommun som är utpekade som riksintressen för naturvård, åtta 

områden som är av riksintresse för kulturmiljövården samt fyra områden som är utpekade 

som riksintresse för friluftslivet. 

 

Figur 3. Områden av riksintresse för natur- och kulturvård samt friluftsliv. ©Metria, Dnr: 

109–2015/1943 
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Tabell 2. Redovisning av områden av riksintresse för naturvård inom Oskarshamns kommun med 
avseende på riksintressets beteckning, dess bevarandevärden samt vad som utgör hot mot 
bevarandevärdena. Tabellens innehåll baseras på registerblad framtaget av Länsstyrelsen Kalmar 
län för respektive område. 

Riksintresse för naturvård 

Namn och 

beteckning 

Värde Området påverkas negativt av 

Västerviks och 

Oskarshamns 

skärgårdar 

(NRO08002) 

Urbergsskärgård med mycket 

rika landskapsvärden. 

Representativt odlingslandskap 

med stort inslag av 

naturbetesmarker med 

representativa och art- och 
individrika växtsamhällen. Art- 

och individrik häck- och 

sträckfågelfauna. 

Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, 

skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 

luft/vattenledningar, vägdragningar, ytterligare 

bebyggelse, ändrade 

vattenregimer, skogsbruk, förgiftning av mark och 

vatten genom utsläpp, muddring, master, 

vindkraftverk, fiskodling, friluftsliv/turism, jakt, 

ökat närsaltläckage till följd av jordbruksdrift 

Viråns 

vattensystem 

(NRO08016) 

Mosaikartat landskap med 

näringsfattiga och klara 

vattendrag och sjöar, värdefulla 

odlingslandskap samt skogar 

med stor lövinblandning. 

Vattensystemet är i stort sett 

opåverkat av regleringar, 
utsläpp och utgör ett viktigt lek- 

och uppväxtområde för 

havsöring. Utter förekommer i 

systemet och mal i Försjön. 
Utmed vattendragen finns flera 

värdefulla våtmarker. 

Värdet kan påverkas negativt av kulvertering, 

förändring av vattendragets sträckning eller 

bottenprofil, vandringshinder, vattenreglering, 

vattenuttag, utsläpp av försurande ämnen, 

tillförsel av organiska gifter, överfiske, 

inplantering av främmande öringstammar och 

skogsavverkning längs ån. Kulturlandskapets 
värden påverkas negativt genom utesluten hävd. 

Naturvärden kopplade till sjön Hummeln kan 

påverkas negativt genom nedsmutsning, 

försurning, vattentäkt, reglering, 

tungmetallutsläpp tillförsel av organiska gifter, 

pesticidanvändning etc. 

Krokshult 

(NRO08019) 

Representativt odlingslandskap 

med artrika naturbetesmarker. 

Småskaligt jordbruk med åkrar 

insprängda bland ängar och 

hagmarker. Rika exempel på 

äldre brukningsmetoder i form 

av slåtter, lövtäkt och 

trägärdesgårdar. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: 

Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift 

skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 

luftledningar, vägdragningar. 

Bråbygden 

(NRO08020) 

Länets främsta exempel på en 

sammanhängande 

småbruksbygd som i flera 

avseenden fortfarande hävdas 

traditionsenligt. Intressant och 
artrik flora tack vare 

grönstenspåverkan. Småskaligt 

jordbruk med åkrar insprängda 

bland ängar och hagmarker. 

Rika exempel på äldre 

brukningsmetoder i form av 

slåtter, lövtäkt och 

trägärdesgårdar. Omfattande 

forskning kring 

odlingslandskapet pågår sedan 

flera år tillbaka. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: 

Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift 

skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 

luftledningar, vägdragningar. 

Ängmossen 

(NRO08097) 

Myrkomplex med vidsträckta, 

öppna kärr. Botaniskt intressant 

med flera ovanliga växter. 

Förändringar av vattenregimen, rationellt 

skogsbruk utanför området, torvbrytning, kalkning 

och gödning, föroreningar i grundvattnet och 

exploatering. 

Stora Ramm och 

Marsströmmen 

(NRO08013) 

Representativa klippbäcksjöar. 

Stora Ramm är näringsfattig och 

tämligen opåverkad. 

Marströmmen är lek- och 
uppväxtområde för 

havsvandrande öring och sik. 

Fyra glacialrelikta kräftdjursarter 

har påträffats i Stora Ramm. 

Värdefull bottenfauna med högt 

artantal. Nissöga förekommer i 

systemets sjöar. 

Värdet kan påverkas negativt av inplantering, 

vattenreglering, ökad minkförekomst, kräftpest, 

omföring av ekskog till barrskog. 
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Storskogen 

(NRO08096) 

Mångformigt och orört 

våtmarkskomplex som till 

övervägande delen består av 

tallmossar och sumptallskogar. 

Bevarande av våtmarkernas värde kräver att 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, 

vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning av 

sumpskogar på fastmarksholmar och i kantzoner 

bör ej utföras. 

Hammarsebo 

brandfält 

(NRO08027) 

Området är av stort värde för 

vetenskaplig forskning, bl.a. för 

en ökad kunskap om brand som 

ekologisk faktor. Flera sällsynta 
kärlväxter och insekter knutna 

till brandområden har påträffats.  

Området ska utvecklas helt fritt för studerandet av 

successionsförhållandena, påverkan på mark m.m. 

Områdets värde för forskning kan negativt 

påverkas av alla former av ingrepp i mark, 

vegetation och djurliv. 

Rödgölemossen 

och myrmosaik vid 

Kyllensjöarna 

(NRO08103) 

Representativt och mångformig 

myrmosaik med förhållandevis 

opåverkade topogena kärr och 
svagt välvda mossar. Det finns 

även inslag av ovanliga 

myrtyper. Inslag förekommer av 

ovanliga våtmarksarter. 

Bevarande av våtmarkernas värde kräver att 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, 

vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning av 
sumpskogar på fastmarksholmar och i kantzoner 

bör ej utföras. 

Mönsterås 

moränsskärgård 

(NRO08031) 

Variationsrik skärgård av främst 

geologiskt intresse. Skärgården 

är mestadels skogbevuxen med 

tallskogar och barrblandskogar. 

Inslag av naturskogar 

förekommer. På Vållö romp finns 

magnifika ris- och lavrika 

tallskogar. Art- och individrik 

häck- och sträckfågelfauna. 

Områdets värden kan påverkas negativt av: 

Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift 

skogsplantering på jordbruksmark, 

energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, nydikningar, täkt, 

luftledningar, vägdragningar. Viss begränsning i 

tillträdet (fågelskyddsområden). Värdet kan 

påverkas negativt av storskaligt skogsbruk, 

upphört bete, intensivt friluftsliv m.m. 

Emåns 

vattensystem 

(NRO08017) 

Emån tillsammans med sina 

biflöden är sydöstra Sveriges 

största vattendrag. Området är 

av stort geovetenskapligt och 

ornitologiskt värde. Utmed 

Emån finns på flera ställen ett 
representativt odlingslandskap 

med lång kontinuitet med stort 

inslag av naturbetesmarker och 

slåtterängar. Området hyser 

mycket rik flora och fauna. I 

Emån finns ca 30 fiskarter bl.a. 

ursprungliga bestånd av 

havsöring och lax samt den akut 

hotade malen. I Nötån, 
Sällevadsån och Pauliströmsån 

finns stationär öring och 

livskraftiga populationer av 

flodpärlmussla. Utter har 

observerats på flera platser 

utmed Emåns vattensystem  

Områdets stora naturvärden kan påverkas 

negativt av, ytterligare invallnings- och/eller 

rensningsföretag, vattengrumling, rätande eller 

fördjupning av vattendrag, vattenreglering, 

vandringshinder, överfiske och fiskemetoder, 

inplantering av främmande mal-, öring-, och 
laxstammar, båtsport, närsalttillförsel 

(igenväxning), skogsavverkningar av såväl levéer 

som skogsområdena i anslutning till ån, omföring 

av ädellövskog, granplantering, schaktning, 

utfyllnad, upplag, grus- och matjordstäkter, 

markavvattning, vattenföroreningar, 

tungmetallutsläpp, förändringar i vattenföringen, 

minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift 

skogsplantering på jordbruksmark, 
energiskogsodling, spridning av gifter eller 

gödselmedel, bebyggelse, luftledningar, 

vägdragningar m.m. 

Ösjökärr 

(NRO08099) 

Väsentligen ostört myrkomplex 

med stora arealer öppna, plana 

mjukmattekärr. Mångformighet, 

storlek samt ett rikt fågelliv 

bidrar ytterligare till områdets 

höga naturvärde. 

Bevarande av våtmarkernas värde kräver att 

områdets hydrologi skyddas mot dränering, 

vattenreglering, dämning, torvtäkt. Avverkning av 

sumpskogar på fastmarksholmar och i kantzoner 

bör ej utföras. 

Blå Jungfrun 

(NRO08024) 

Granitkupol i Kalmarsund som 

sedan 1926 varit skyddad som 

nationalpark. Vackert glacial- 

och havsslipade hällar. 

Ädellövskog med mycket 

värdefull moss- och lavflora. 

Norra delen av ön är 
tallskogsbevuxen av lav- och 

rishedstyp, södra delen av 

ekkrattskog med tämligen rik 

flora. Rik förekomst av 

tobisgrissla samt grottor av 

geologiskt intresse. 

Utsläpp av olja och kemikalier från fartygstrafik, 

markslitage av rörligt friluftsliv, hot mot de 

geologiska elementen genom att bergarter samlas 

av t.ex. amatörarkeologer. Även eldning på 

hällarna utgör ett potentiellt hot. Förekomst av 

mink kan negativt påverka de fågelpopulationer 

som är knutna till vattenmiljöerna, t.ex. 

tobisgrissla. Övergödning av havsmiljöerna. 
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Tabell 3. Redovisning av områden av riksintresse för friluftsliv inom Oskarshamns kommun med 
avseende på riksintressets beteckning, dess bevarandevärden samt vad som utgör hot mot 
bevarandevärdena. Tabellens innehåll baseras på registerblad framtaget av Länsstyrelsen Kalmar 
län för respektive område. 

Riksintresse för friluftsliv 

Namn och 

beteckning 
Värde Friluftsvärdet påverkas negativt av 

Emåns nedre lopp 

(FH07) 

Områden med särskilt goda 

förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer samt särskilt goda 

förutsättningar för 

vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande 

upplevelser. 

Exploateringar som begränsar allmänhetens 

tillträde till stränder, bulleralstrande verksamheter 

som stör upplevelsen och ändrad markanvändning 

som enskilt eller kumulativt kraftigt försämrar 

upplevelsen av området, exempelvis upphörd, 

försvagad eller felaktig hävd i betesmarker och 
slåttermarker alternativt försämrar 

vattenkvaliteten i området. 

Norra Smålands 

skärgård (FH02) 

Områden med särskilt goda 

förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur- och/eller 
kulturmiljöer samt särskilt goda 

förutsättningar för 

friluftsaktiviteter inkl. 

vattenanknutna friluftsaktiviteter 

och därmed berikande 

upplevelser. 

Exploateringar som begränsar allmänhetens 

tillträde till stränder, bulleralstrande verksamheter 

som stör upplevelsen och ändrad markanvändning 
som enskilt eller kumulativt kraftigt försämrar 

vattenkvaliteten och eller upplevelsen av området. 

Stora Ramm-

Marströmmen 

(FH03) 

Områden med särskilt goda 

förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer samt särskilt goda 

förutsättningar för 

friluftsaktiviteter och därmed 

berikande upplevelser. 

Värdet kan påverkas negativt av en försämring av 

vattenkvalitet och nuvarande lågvattenföring 

liksom av inplantering av främmande fiskstammar. 

Exploateringar som begränsar allmänhetens 

tillträde eller upplevelser av området. 

Blå Jungfrun 

(FH05) 

Områden med särskilt goda 

förutsättningar för berikande 

upplevelser i natur- och/eller 

kulturmiljöer samt särskilt goda 

förutsättningar för 

vattenanknutna friluftsaktiviteter 
och därmed berikande 

upplevelser. 

Åtgärder eller exploatering som begränsar 

allmänhetens tillträde eller upplevelser av 

området.  

Tabell 4. Redovisning av områden av riksintresse för kulturmiljövård inom Oskarshamns kommun 
med avseende på riksintressets beteckning, dess bevarandevärden samt vad som utgör hot mot 
bevarandevärdena. Tabellens innehåll baseras på beskrivningar av riksintressen i Kalmar län 
framtaget av Riksantikvarieämbetet. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Namn och 

beteckning 
Värde Uttryck för riksintresset 

Runnö (H63) Oskiftad skärgårdsmiljö präglad 

av sämjedelning och ett tydligt 

samband med lämningar från 
äldre bosättningar och senare 

århundradens bebyggelse. 

Den oskiftade bebyggelsen med bibehållen 

sämjedelning av den brukade marken. Den 

ovanligt rika förekomsten av tomtningar. 
Mångfalden av byggnader grupperade efter skilda 

funktioner, i byarna Norrgården och Sörgården. 

Boningshus från i huvudsak tidigt 1900-tal 

vanligtvis rödmålade eller i ljusa färger med 

rödmålade uthus och ekonomibyggnader. 

Sjöbodar med för regionen karakteristiskt 

markanta utkragningar. Holkkvarn från 1850. 

Smålands stenkust 

(H62) 

Industri- och 

kommunikationsmiljö där 

sambanden mellan stenbrytning, 

förädling, utskeppning och 

boenden tillsammans skildrar 

stenindustrins utveckling under 

1800- och 1900-tal. 

Stenbrott av olika storlekar, bebyggelse och 

bebyggelselämningar efter Våneviks 

stenhuggarsamhälle, transportleder med banvallar 

efter enklare järnvägar, utskeppningshamnar och 

kajer samt deras samband med de kustnära 

brotten. Bostadsbebyggelse i Vånevik tillkommen 

under slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet. Påskallavik hamn med hamnmagasin från 

1700-talet, bryggor, kajer och kran som visar på 

betydelse som utskeppningshamn. De landsvägar 

som strålar samman i Påskallavik med en 

småskalig bebyggelse från 1800- och 1900-tal. 
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Stensjö (H65) Ett småskaligt odlingslandskap 

och oskiftad bymiljö som visar 

hur en by i en skogs- och 

mellanbygd utvecklats från 

1700-tal till 1900-tal. 

Den väl samlade bybebyggelsen på ursprunglig 

bytomt. Ett öppet och odlingslandskap med tydligt 

samband mellan inägor och utmark. Agrara 

lämningar i och kring byn som odlingsrösen, 
stenmurar, mossodlingar och hamlade träd som 

berättar om tiden före jordbrukets mekanisering. 

Torp och torpmiljöer från 1800-talet, lämningar 

efter kvarnar och sågverk i skogarna på byns 

utmarker. Terränganpassade slingrande grusvägar 

kantade med trägärdsgårdar. 

Krokshult (H67) Småskaligt odlingslandskap och 

bymiljö som återspeglar 

utveckling av markanvändning 

från medeltid till början av 

1900-talet. 

Krokshult har en bymiljö och småskaligt 

odlingslandskap som tydligt återspeglar 

utvecklingen av markanvändning och försörjning i 

länets skogs- och mellanbygder från medeltid till 

början av 1900-tal. Flikiga åkrar och rikligt med 

odlingsrösen i åker- och hagmarker ger Krokshult 

sin särprägel.  

Ishult (H36) Kommunikationsmiljö på 

rullstensås med en väl 

sammanhållen tingshusmiljö 

från tidigt 1800-tal. 

Äldre landsväg delvis kantad av alléträd, samt 

bebyggelse på rullstensås som förstärker ett 

tydligt visuellt samband med det kringliggande 

landskapet. Tunaläns gamla tingshus från 1820 

och tillhörande miljö som berättar om 

tingsverksamheten med tingsklocka, häkte, stallar 
och ett dubbelt avträde. Ishults gamla 

gästgivargård från 1800-talet som en tydlig del av 

väg- och tingsplatsmiljö. 

Misterhults 

bronsåldersbygd 

(H66) 

Bronsålderslandskap med 

fornlämningar som återspeglar 
kolonisering samt utveckling av 

en kustbygd av central 

betydelse under bronsåldern. 

Flikiga åkrar och rikligt med odlingsrösen i åker- 

och hagmarker. Ängslador i traditionella lägen 
nära det sena 1800-talets slåttermarker. 

Trägärdsgårdar som en vanlig hägnadsform. 

Odlingsterrasser, fägator, odlingsrösen, 

stensträngar och andra lämningar från före 1900 

och före jordbrukets mekanisering. Äldre vägnät 

med oförändrad sträckning sedan 1700-talet som 

går genom byn, delvis kantade med 

klarbärslundar. Torpmiljöer och lämningar efter 

torp från 1700–1800-talet i byns utmarker ett 
tydligt karaktärsdrag för skogsbygderna i 

Smålands inland. 

Solstad 

koppargruva 

(H87) 

Industrimiljöer med lämningar 

efter gruvdrift under 1700–

1900-talet samt 
kommunikationsmiljöer och 

fornlämningar utmed sjön 

Maren. 

De rikliga och monumentala bronsåldersrösena på 

höjderna och deras visuella samband med sjön 

Maren. Den slingriga landsvägen utmed Maren. 
Solstads gamla tomt samt lämningarna efter 

Bjurviks köping, vilka ligger i anslutning till Maren. 

Lämningar efter Solstads koppargruva med flera 

öppna gruvhål och stora upplag med skrotsten 

samt byggnader som tillkommit i samband med 

gruvdriften. Omfattande slaggförekomster i 

Mörtfors och deras samband med det tidigare 

kopparverket på platsen samt sjön Maren. 

Lämningar efter extraktionsverket vid Saltviken 

med smältugnar, slaggförekomster, husgrunder 
samt en hamn. Virums gård och samlade 

gårdsmiljö med byggnader från 1700- och 1800-

talen. 

Furö (H64) Skärgårdsmiljö med tydliga spår 
efter säsongsfiske, sjöfart och 

stenbrytning från järnålder till 

1900-tal. 

Förhistoriska gravar och en rik förekomst av 
tomtningar och tillhörande båtlänningar från 

järnålder till 1900-tal. Furös gamla fyrplats med 

lotshemman samt Finnrevets fyr. Den 

uppgrundade Furö glohamn med stensatta kanaler 

och drag. Lämningar efter stenbrott, 

transportbanor och utskeppningshamn på södra 

delen av ön. 
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5.1.3.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag och viljeriktningar med generell påverkan på natur-, kultur 

och friluftsliv av riksintresse: 

 I Oskarshamns kommun ska utvecklingen i första hand utgå från staden och 

bygdernas tätorter samt stråken däremellan. Huvuddelen av ny bebyggelse i 

Oskarshamns kommun ska tillkomma genom förtätning av bostäder och 

arbetsplatser som bidrar till bättre underlag för service. 16 

 Förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer eller genom nyttjande av redan 

ianspråktagen mark behöver ske varsamt, där hänsyn tas till närnaturen i form av 

grönska, lek, motion och annan utevistelse samt befintliga kulturhistoriska värden 

och ekosystemtjänster. 17 

 Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma i redan exploaterade områden längs 

kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar. 18 

 VA-plan för Oskarshamns kommun ska tillämpas som underlag för var, när, hur och 

i vilken ordning vatten och avlopp ska byggas ut. Samtidigt ska hänsyn tas till nya 

exploateringar och om det kan finnas samordningsvinster i samband med dessa.19 

 Utpekade natur- och kulturvärden ska bevaras, användas och utvecklas.  

 

Vägledande planeringsunderlag och viljeriktningar med påverkan på naturmiljöer: 

 Biotopskydd och reservatsföreskrifter för natur- och kulturreservat ska följas.  

 Vattenförvaltningens föreskrifter och beslutade normer för kommunens 

vattenförekomster och VISS ska tillämpas.20 

 Kommunen ska vid exploatering och större markanspråk kompensera för eventuella 

ekosystemtjänster genom åtgärder som exempelvis trädplantering, gröna tak eller 

dammar. 

 Utpekande av LIS-områden ska vara förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket 

miljöbalken. 

 Exploatering och infrastruktursatsningar i de delar som är utpekade inom grön 

infrastruktur bör endast ske om tillräcklig hänsyn kan tas till områdets 

ekosystemtjänster och värden. 

 Där kommunen är markägare eller donationsförvaltare ska kommunen verka för 

lämpligt skydd av skog med särskilt höga natur- och/eller rekreationsvärden. 

Viljeriktningar med påverkan på kulturmiljöer: 

 Kommunens gällande kulturmiljöprogram ska revideras samt uppdateras med en 

inventering av vilka bebyggelsemiljöer i kommunens tätorter som besitter 

kulturhistoriska värden. 21 

 Bebyggelse på landsbygderna kan uppföras på jordbruksmark om kulturspår och 

kulturmiljöer med höga värden bevaras, kulturlandskapet och bygdens historia 

synliggörs och inte förstörs genom att landskapsbilden särskilt beaktas i samband 

med byggnation. 22 

 

Viljeinriktningar avseende friluftslivets intressen:23 

 Oskarshamns kommun har rika natur- och kulturmiljöer som behöver stärkas och 

bevaras. Detta gör vi genom att aktivt verka för att kanalisera satsningar på 

friluftsliv och naturvårdande åtgärder, medverka till olika skyddsformer och genom 

att möjliggöra att naturturism kan utvecklas.  

                                                 
16 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 84 
17 Ibid, sid. 84 
18 Ibid, sid. 91 
19 Ibid, sid. 25 
20 Ibid, sid. 31 
21 Ibid, sid. 91 
22 Ibid, sid. 113 
23 Ibid, sid. 120 
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 Anläggningar för att möjliggöra det rörliga friluftslivet ska kunna uppföras inom 

strandskyddat och annat skyddat område i kommunen, med varsamhet om 

platsens värden.   

 Ostkustleden ska ges särskild hänsyn vid exploateringar och annan verksamhet.  

 Natur och kulturmiljöer i Oskarshamns kommun som har bäring på naturturism ska 

pekas ut i respektive bygd och tillgänglighet till dessa ska beaktas.  

 Upplevelseutbudet i Oskarshamns kommun som destination kan utvecklas för att 

förädla värdet. Särskilt fokus ska läggas på tillgängligheten, det ska vara enkelt för 

alla att turista eller göra utflykter i Oskarshamns kommun. Tillgången på måltider, 

boende, turistinformation och transporter ska också vara god.  

5.1.3.3 Konsekvenser 

Kommunens vägledande planeringsunderlag om att nya bostäder i första hand ska 

tillkomma genom förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer eller genom nyttjande av 

redan ianspråktagen mark minskar risken för att kommande markanvändning hamnar i 

konflikt med befintliga riksintresseanspråk inom kommunen. Planens generella inriktning 

bedöms därmed bidra till en god förenlighet med riksintressen avseende natur-, kultur och 

friluftsliv.  

I planförslaget (ÖP 2030) föreslås emellertid ett antal utvecklingsområden för 

bostadsändamål inom, eller i nära anslutning till, områden av riksintresse för natur- eller 

kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Dessa är: 

 Utvecklingsområde B2 i Figeholm 

 LIS-område i Mörtfors  

 LIS-område på Älgnäs udde  

 Utvecklingsområden i Påskallavik B1-B4  

Utvecklingsområde B2 i Figeholm innebär nyexploatering av skogsmark för bostadsändamål 

inom ett område som utpekats vara av riksintresse för friluftslivets intressen (Norra 

Smålands skärgård). Utvecklingsområde B2 föreslås vidare i direkt anslutning till 

Ostkustleden. I utvecklingsområde B2 har åtgärder vidtagits för att undvika att Figeholms 

skytteförening påverkas av föreslagen exploatering.  

Även om de båda riksintressena (Västerviks och Oskarshamns skärgårdar samt Norra 

Smålands skärgård) i huvudsak har utpekats för värden kopplade till skärgården erbjuder 

naturmiljön på land också goda förutsättningar för upplevelser och friluftsliv.24 Strandzonen 

är idag tämligen oexploaterad och dess bevarande är viktigt för att upplevelsen längs 

Ostkustleden ska kunna bibehållas. En exploatering av de föreslagna utvecklingsområdena 

B2-B3 för bostadsutveckling riskerar att inverka negativt på riksintresset för friluftsliv då 

bostadsutveckling kan komma att försvåra eller begränsa allmänhetens tillgång till kusten 

och leda till en försämring av områdets upplevelsevärden. Exploateringens förenlighet med 

de berörda riksintressena behöver vidareutredas i kommande detaljplaner och bebyggelsen 

bör utformas med stor hänsyn till områdets natur-, friluftsliv och landskapsvärden. 

I Mörtfors föreslås LIS-område för besöksnäring med sjönära boende inom riksintresse för 

naturvård (Stora Ramm och Marströmmen), kultur (Solstad koppargruva) och friluftsliv 

(Stora Ramm och Marströmmen). De naturvärden i området som motiverat utpekandet som 

riksintresse är huvudsakligen vattenanknutna. Att en fullgod avloppslösning kan 

åstadkommas i området bedöms vara en förutsättning för att exploateringen inte ska 

riskera att orsaka skada på de värden som motiverat utpekandet. En utformning av 

framtida bebyggelse som beaktar kulturmiljöns och friluftslivets intressen i området är 

också central för att undvika negativa effekter såsom en försämrad landskapsupplevelse 

och kulturhistorisk läsbarhet eller ett begränsande av allmänhetens tillgång till natur- och 

                                                 
24 Länsstyrelsen Kalmar län, Område av riksintresse i Kalmar län, FH 02 Norra Småland skärgård, Dnr 511-

7515-13, sid.2 
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kulturmiljön för friluftsaktiviteter. En utformning som lyckas beakta dessa världen har stor 

potential att bidra till positiva effekter för friluftslivets intressen genom att området Stora 

Ramm och Marströmmen tillgängliggörs för fler.  

Även på Älgnäs udde sammanfaller det föreslagna LIS-området med riksintresse för 

naturvård (Viråns vattensystem). Även om de naturvärden som motiverat utpekandet i 

huvudsak är kopplade till vattenmiljön finns också ett stort värde i de omgivande 

landområdenas opåverkade karaktär. Det föreslagna LIS-området på Älgnäs udde utgör ett 

sådant område. Med undantag för mindre skogsbilvägar och enstaka bebyggelse är udden 

bevuxen av skogsmark som ställvis uppvisar mycket höga naturvärden. Därtill har skogen 

även en viktig funktion när det gäller skuggning av strandkanten vilken bör bevaras. För att 

en kommande bebyggelse i området ska vara möjlig utan att skada uppstår på de värden 

som motiverat utpekandet som riksintresse bedöms det vara av stor vikt att en fullgod 

avloppslösning kan åstadkommas i området. Det bedöms också vara viktigt att ny 

föreslagen bebyggelse är omsorgsfullt lokaliserad och väl avskild från strandkanten då 

vegetationens beskuggningseffekter bör bevaras. Därtill bör behovet av fri passage beaktas 

så att allmänhetens tillgänglighet till området inte begränsas. 

Föreslagna utvecklingsområden B1-B4 i Påskallavik är samtliga utpekade för 

bostadsändamål. Förslaget innebär att mark som idag är planlagd som park- eller 

naturmark inom område B1, B3, och B4 utreds för bostäder genom förtätning samt att 

mark som idag inte är planlagd (B2) bebyggs med bostäder. Påskallavik med omnejd ingår i 

sin helhet i riksintresse för kulturmiljövården (Smålands stenkust). För Påskallavik är 

värdena främst kopplade till hamnen. Hamnmagasin från 1700-talet, bryggor, kajer och 

kran visar på hamnens betydelse som utskeppningshamn. Vid hamnen återfinns även en 

värdefull småskalig bebyggelse från 1800- och 1900-tal med höga bevarandevärden. Det 

bör finnas goda möjligheter att utveckla de föreslagna utvecklingsområdena för 

bostadsändamål med bibehållen hänsyn till befintlig kulturmiljö och utan att områdets 

kulturhistoriska värden påverkas negativt.  

Området kring Vånevik och Näset ger uttryck för den äldre tids stenhuggarverksamhet som 

tidigare bedrivits vid Påskallavik. I området finns även Våneviks gammelskog som hyser 

många livsmiljöer och är ovanligt artrik. En vilja att bevara och förvalta områdets kultur-, 

natur- och friluftsvärden har resulterat i att området vid Vånevik och Näset har avsatts för 

bevarandevärden (N1 i plankartan).  

Området kring Nötöhalvön är en rullstensås som innehåller flera artrika skogstyper och ett 

rikt fågelliv. I området finns ett friluftsområde med naturcamping. En vilja att bevara och 

förvalta områdets natur- och friluftsvärden har resulterat i att området vid Nötöhalvön ska 

utvecklas för rekreation, där dess karaktär och funktion ska bevaras, samt det rörliga 

friluftslivet stärkas (N2 i plankartan). 

För samtliga LIS- och utvecklingsområden ovan gäller enligt ÖP 2030 att utpekandet ska 

vara förenligt med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken och att en exploatering ska 

föregås av detaljplan. Det medför möjligheter att anpassa bebyggelsen efter de värden som 

finns representerade inom respektive område och, i de fall det krävs, vikta de olika 

riksintressena mot varandra i syfte att avgöra vilket intresse som lämpligast sätt främjar en 

långsiktig hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt.  

Även om ÖP 2000 inte föreslår samlad nybebyggelse inom ovan nämnda LIS- och 

utvecklingsområden kvarstår marknadens efterfrågan på strandnära tomter liksom 

kommunens strävan efter att möjliggöra en utveckling av landsbygden i ett nollalternativ. 

Denna kombination riskerar att, i avsaknad av en tydlig utvecklingsriktning om var 

bebyggelsen är önskvärd, leda till att bostäder uppförs på platser där de enskilt eller 

kumulativt orsakar negativa effekter för natur- eller kulturmiljön. I ett nollalternativ bedöms 

det därför föreligga en högre risk att ny bebyggelse kommer till stånd i områden inom eller i 

närheten av värdefulla natur- och kulturmiljöområden eller på platser där bebyggelse kan 
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ha en störande påverkan på friluftslivet. Genom ÖP 2030 avsätts även området vid Vånevik 

och Näset för bevarandevärden. Åtgärden bedöms stärka områdets skydd och bidra till att 

dess kulturhistoriska värde bevaras för framtiden. 

Sammantaget görs bedömningen att planförslagets generella inriktning innebär goda 

möjligheter för Oskarshamns kommun att växa utan att tillkommande exploatering står i 

konflikt med riksintressen avseende natur-, kultur och friluftsliv. Beaktat den utveckling 

som befaras i ett nollalternativ bedöms planförslaget också innebära förbättrade möjligheter 

att anpassa bebyggelseutvecklingen inom kommunen och därmed undvika att konflikt 

uppstår med värden av riksintresse. Enligt kommunens översiktsplan ska 

bebyggelseutveckling med högre täthet i första hand utgå från staden och bygdernas 

tätorter samt stråken däremellan. Även utpekandet av Vånevik och Näset för 

bevarandevärden bedöms innebära positiva effekter jämfört med ett nollalternativ. Flera av 

de föreslagna LIS-områdena kräver emellertid att kommunen vidtar åtgärder eller 

anpassningar för att säkerställa att skada inte uppstår på ett eller flera bevarandevärden av 

riksintresse. ÖP 2030 bedöms därför medföra en möjlighet till positiv konsekvens 

jämfört med ett nollalternativ. 

5.1.4 Riksintresse rörligt friluftsliv 

5.1.4.1 Förutsättningar 

Områden som har särskilt stora värden för turism och det rörliga friluftslivet är av 

riksintresse enligt 4 kap. 2 § MB. Ett sådant område är Oskarshamns norra kust-, 

skärgårds- och havsområde, från Oskarshamns stad (Saltvik) till kommungränsen i norr, se 

Figur 4. Vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 

miljön inom detta område ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas. 

 

Figur 4. Områden av riksintresse för Natura 2000 samt friluftsliv. ©Metria, Dnr: 109–

2015/1943 
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5.1.4.2 Inarbetade åtgärder 

Viljeriktningar 

 Oskarshamns kommun har rika natur- och kulturmiljöer som behöver stärkas och 

bevaras. Detta gör vi genom att aktivt verka för att kanalisera satsningar på 

friluftsliv och naturvårdande åtgärder. 25 

 Ostkustleden ska ges särskild hänsyn vid exploateringar och annan verksamhet. 26 

 Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma i redan exploaterade områden längs 

kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar. 27 

 Anläggningar för att möjliggöra det rörliga friluftslivet ska kunna uppföras inom 

strandskyddat och annat skyddat område i kommunen, med varsamhet om 

platsens värden. 28 

 Natur och kulturmiljöer i Oskarshamns kommun som har bäring på naturturism ska 

pekas ut i respektive bygd och tillgänglighet till dessa ska beaktas. 29 

 Upplevelseutbudet i Oskarshamns kommun som destination kan utvecklas för att 

förädla värdet. Särskilt fokus ska läggas på tillgängligheten, det ska vara enkelt för 

alla att turista eller göra utflykter i Oskarshamns kommun. Tillgången till måltider, 

boende, turistinformation och transporter ska också vara god. 30 

5.1.4.3 Konsekvenser 

Den i ÖP 2030 uttryckta viljeinriktningen att kommunen bör ha en restriktiv hållning vad 

gäller ny bebyggelse i strandnära lägen och att exploatering i första hand bör ske i redan 

exploaterade områden längs kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar ligger i linje med 

den särskilda hushållningsbestämmelsen i 4 kap. 2 § MB. 

ÖP 2030 innehåller också flera generella viljeinriktningar som ger uttryck för ökade 

satsningar på friluftsliv och naturturism i kommunen som helhet. I syfte att öka kunskapen 

om, och tillgängligheten till, de natur- och kulturmiljöer i kommunen som har bäring på 

naturturism, föreslås i planhandlingen att dessa ska pekas ut i respektive bygd. Ett sådant 

utpekande synliggör friluftsvärdet. Planförslaget bedöms i detta avseende innebära 

förbättrade möjligheter för ett tillvaratagande av friluftslivets intressen vid bedömningen av 

framtida exploateringsföretag i kommunen jämfört med ett nollalternativ.  

Planförslagets innehåll avseende satsningar på den fysiska miljön vid båt- och gästhamnen i 

Figeholm samt utvecklingsområde för besöksnäring R1, bedöms på liknande sätt då 

åtgärderna i huvudsak syftar till att tillgodose det rörliga friluftslivets intressen. 

Som beskrivits i avsnitt 5.1.3.3 föreslås att nybyggnation av bostäder utreds inom ett 

område (B2) i Figeholm. Då området angränsar till Ostkustledens befintliga dragning och 

planeras ske inom skogs-/naturmark föreligger en risk för att exploateringen kommer att 

leda till en försämring av områdets upplevelsevärden, dvs inte vara förenlig med den 

markanvändning som anges i miljöbalkens 4 kap. Förutsättningarna för bebyggelse med 

hänsyn till friluftslivets intressen behöver vidareutredas i kommande planprocess. 

Utvecklingsområde B2 har justerats för att undvika att Figeholms skytteförening påverkas 

av föreslagen exploatering.  

Sammantaget bedöms ÖP 2030 ändå medföra en möjlighet till positiv konsekvens 

jämfört med ett nollalternativ. 

                                                 
25 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 120 
26 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 91 
27 Ibid, sid. 91 
28 Ibid, sid. 120 
29 Ibid, sid. 120 
30 Ibid, sid. 120 
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5.1.5 Riksintresse Natura 2000 

5.1.5.1 Förutsättningar 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU med syfte att bevara eller 

återställa ett gynnsamt tillstånd för utpekade naturtyper eller arter. Områden som innehar 

klassificeringen Natura 2000 är av riksintresse enligt 4 kap 1 § miljöbalken. En användning 

av mark och vatten som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-

område kräver särskilt tillstånd. 

I Oskarshamns kommun finns totalt 24 områden som utpekats som Natura 2000, dessa är: 

 Blå Jungfrun 
 Humlenäs 
 Virbo och Ekö 
 Bråbygden 
 Krokshult 
 Viråns vattensystem 

 Em 
 Malghult 
 Våtmarker längs med Emåns nedre 

lopp 
 Emåns vattensystem 
 Misterhult 
 Västra Ramnebo 

biotopskyddsområde  

 Ängsmossen 
 Figeholm 
 Skrikebo 
 Ölvedals biotopskyddsområde 
 Furö 
 Stora Ramm och Marströmmen 

 Örö 
 Sankor 
 Fårhagsberget 
 Storö 
 Ösjökärr 
 Hammarsebo brandfält 

Majoriteten av de ovan listade Natura 2000-områdena berörs inte direkt av det aktuella 

planförslaget och de områdena beskrivs därför inte vidare i denna MKB. ÖP 2030 innebär 

dock förslag om att utreda förutsättningarna för en förändrad markanvändning inom, eller i 

nära anslutning till följande områden med Natura 2000-status: Figeholm, Viråns 

vattensystem och Stora Ramm och Marströmmen. Värdena kopplade till respektive område 

sammanfattas i Tabell 5. 

Tabell 5. Redovisning av områden av riksintresse för Natura 2000 inom Oskarshamns kommun 
med avseende på Natura 2000-beteckning, dess motiv för utpekande samt vad som utgör hot 
mot bevarandevärdena. Beskrivningarna utgår från redovisning i bevarandeplan för respektive 
Natura 2000-område. 

 Riksintresse Natura 2000 

Namn och 

beteckning 
Typ Utpekat för Påverkas negativt av (urval) 

Figeholm 

(SE0330268) 

SCI Ingående naturtyper: 

8230 Hällmarkstorräng  

9010 Taiga  

9020 Nordlig ädellövskog  

9070 Trädklädd betesmark  

9080 Lövsumpskog  

9160 Näringsrik ekskog  

9190 Näringsfattig ekskog 

 

Ingående arter: 

1386 Grön sköldmossa 

-Exploatering för samhällsbyggande 

av olika former  

-Rationella skogsbruksåtgärder inom 

och runt området. Luftfuktigheten 

kan påverkas av större närliggande 

kalhyggen.  

-Isolering av områden genom tex 

utdikning av närliggande 

sumpskogsområden eller avverkning 

av närliggande skogar som hindrar 

arternas spridningsmöjligheter.  

-Ökat kvävenedfall kan utarma den 

känsliga epifytfloran av lavar och 

svampar samt förändra 

näringsstatus och 

artsammansättning i fältskiktet.  

Viråns 

vattensystem 

(SE0330210) 

SCI Ingående naturtyper: 

3110 Oligotrofa mineralfattiga sjöar i 

slättområden 

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med 

strandpryl, braxengräs eller annuell 

vegetation på exponerade stränder  

- Exploatering: byggande av 

bostäder, vägar/järnvägar, 

skogsbilvägar, broar, vägtrummor 

och andra anläggningar 

- Störning från båttrafik eller 

omfattande friluftsliv 

- Fiske som är ensidigt mot vissa 

arter eller som är för hårt i 
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3260 Vattendrag med 

flytbladsvegetation eller akvatiska 

mossor 

 

Ingående arter: 

1149 nissöga  

1163 stensimpa  

1032 tjockskalig målarmussla  

1355 utter  

förhållande till sjöns naturliga 

produktionsförmåga 

- Tillförsel av antropogen kväve och 

antropogent försurande ämnen eller 

övriga föroreningsutsläpp 

- Skogsbruk i tillrinningsområdet, 

inklusive avverkning, 

markavvattning, körskador och 

skyddsdikning kan orsaka ökad 

belastning av humusämnen, 

grumling och igenslamning av 
bottenvegetation och grunda 

bottnar 

Stora Ramm och 

Marströmmen 

(SE0330239) 

SCI Ingående naturtyper: 

3130 Oligo-mesotrofa sjöar med 

strandpryl, braxengräs eller annuell 

vegetation på exponerade stränder  

3260 Vattendrag med 
flytbladsvegetation eller akvatiska 

mossor 

 

Ingående arter: 

1149 nissöga 

-Exploatering av strandområdet: 

byggande av bostäder, 
vägar/järnvägar, skogsbilvägar, 

broar, vägtrummor och andra 

anläggningar 

-Åtgärder som innebär minskad 

beskuggning av vattendraget.  

- Utsläpp från diffusa källor  

- Övergödning/försurning 

- Onaturlig vattengrumling 

 

5.1.5.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag 

 Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara utgångspunkt i 

kommunens långsiktiga planering för hållbara landskap med grön infrastruktur 

inklusive inventeringsunderlag.31 

Viljeriktningar 

 Vid Natura 2000-vattendrag bör kommunen verka för tillskapande av 

faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden och stärka de hotade arter 

som där förekommer.32 

Ställningstaganden  

 Kristdala: Förstärka värdefulla ekosystetjänster i Viråns vattensystem och minimera 

ingrepp som kan ge konsekvenser på dessa värden.33 

 Misterhultsbygden: Undvika ingrepp med konsekvenser för bygdens olika Natura 

2000-områden; Viråns och Marsströmmens vattensystem samt skärgården.34 

 Detaljplaner kan behöva upprättas för utpekade LIS-områden (Kristdala).35 

 Detaljplaner kan behöva upprättas eller ändras för ny bostadsbebyggelse i Fårbo 

och Figeholm.36 

 Ny detaljplan kan behöva upprättas för utpekade LIS-områden i Mörtfors.37 

5.1.5.3 Konsekvenser 

Generell bedömning för samtliga Natura 2000-områden inom Oskarshamns kommun 

I ÖP 2030 anges att den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara 

utgångspunkt i kommunens fortsatta arbete med att bevara och utveckla grön infrastruktur 

i länet. Ett förbättrat kunskapsunderlag avseende såväl enskilda värdekärnor, som de 

samband dessa värdekärnor ingår i, ger ökade möjligheter att fatta ekologiskt hållbara 

beslut i kommande planering.   

                                                 
31 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 32 
32 Ibid, sid. 113 
33 Ibid, sid. 169 
34 Ibid, sid. 169 
35 Ibid, sid. 169 
36 Ibid, sid. 180 
37 Ibid, sid. 180 
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Planförslaget innehåller även en viljeriktning om att kommunen bör verka för åtgärder i 

syfte att gynna den biologiska mångfalden och stärka hotade arter vid samtliga Natura 

2000-vattendrag inom kommunen.  

I dessa båda avseenden bedöms ÖP 2030 medföra en förväntat positiv konsekvens för 

utpekade bevarandevärden jämfört med ett nollalternativ. 

Bedömning för Natura 2000-områdena; Figeholm, Viråns vattensystem och Stora Ramm 

och Marströmmen. 

Utvecklingsområde (B1) i Figeholm föreslås i nära anslutning till område av riksintresse 

enligt Natura 2000 (Figeholm). Natura 2000 har utsetts i syfte att bevara en 

naturskogsartad ädellövskog och lövrik barrblandskog med en riklig förekomst av signal- 

och rödlistade arter. Som framgår av bevarandeplan för området är flera av de skyddsvärda 

arterna knuten till en mer sluten skog.  

Åtgärder utförda i närområdet med risk för att påverka luftfuktigheten inom Natura 2000 

området, såsom avverkning av skog och exploatering av mark för samhällsutveckling, 

bedöms därför kunna ge negativa effekter för bevarandevärdena inom Natura 2000-

området. Utvecklingsområdets förenlighet med Natura 2000 behöver därför prövas särskilt 

inför kommande detaljplan/bygglov. 

I Mörtfors har två LIS-områden pekats ut; sjön Maren norr om samhället och Knappemåla 

göl strax söder om samhället. Gemensamt för de båda områdena är att de berör Natura 

2000-området Stora Ramm och Marströmmen. Natura 2000-området har utpekats i syfte 

att bevara områdets särpräglade och variationsrika vattenmiljöer som bl.a. hyser sällsynta 

biotoper och gör området till en viktig livsmiljö för flera hotade eller sårbara arter. Exempel 

på en sådana arter är sjösyrsa och nissöga. Vattendraget är också en lek- och uppväxtplats 

för sik och havsöring. För sistnämnda art visar utförd biotopkartering att bra lek- och 

uppväxtområden endast finns på några få platser av ån; vid Solstadströmmen, en kort 

sträcka uppströms Mörtfors samt uppströms Lilla Ramm. Då bibehållen vegetationen invid 

vattendraget är en viktig förutsättning för de utpekade naturtyperna och arterna, bedöms 

alla åtgärder som innebär en exploatering av strandområdet kunna ge upphov till negativa 

effekter för naturtyperna. Utvecklingsområdets förenlighet med Natura 2000 bör därför 

prövas särskilt inför kommande detaljplan/bygglov. 

Älgnäs udde är belägen söder om Kristdala samhälle, längs sjön Hummelns östra strand, 

och har i ÖP 2030 utsetts till LIS-område. Området bedöms lämpa sig väl för besöksnäring 

med boende i sjönära läge. Viråns vattensystem, vilket inkluderar sjön Hummeln, är 

utpekat som Natura 2000 med syfte att bevara en variationsrik vattenmiljö med hög 

naturlighet. Viråns vattensystem hyser sällsynta biotoper som gör området till en viktig 

livsmiljö för flera hotade eller sårbara arter, däribland tjockskalig målarmussla. De 

naturtyper som avses att bevaras i området är i huvudsak desamma som för Stora Ramm 

och Marströmmen varför riskerna vid en exploatering av Älgnäs udde bedöms vara lika. Det 

bör emellertid noteras att Viråns vattensystem bedöms vara känsligt för störning från 

båttrafik och omfattande friluftsliv varvid satsningar på friluftsliv i området behöver ske 

med varsamhet om områdets naturvärden och arter. Utvecklingsområdets förenlighet med 

Natura 2000 behöver därför prövas särskilt inför kommande detaljplan/bygglov. 

Sammantaget görs därför bedömningen att ovan nämnda LIS-områden innebär en ökad 

risk för negativa konsekvenser på bevarandevärdena inom Natura 2000-områdena; 

Figeholm, Viråns vattensystem och Stora Ramm och Marströmmen jämfört med ett 

nollalternativ. Lämpligheten av den planerade exploateringen behöver prövas särskilt. 
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5.1.6 Riksintresse obruten respektive högexploaterad kust  

5.1.6.1 Förutsättningar 

Riksintressen för obruten- och högexploaterad kust syftar till att bevara miljöer som är 

attraktiva som besöksmål och intressanta ur kulturhistoriskt och naturvetenskapligt 

perspektiv. För dessa områden gäller ett generellt förbud mot att vidta åtgärder som 

påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden (4 kap. 1 §). Därtill omfattas dessa 

områden av områdesspecifika bestämmelser som anger ytterligare förutsättningar för 

tillkomsten av exploateringsföretag. För att ett ingrepp skall bedömas vara tillåtligt måste 

det således vara förenligt med både den generella och de områdesspecifika reglerna. 

Inom riksintresseområde för obruten kust gäller områdesspecifika bestämmelser som 

innebär att industriella och liknande anläggningar som har stor inverkan på miljön inte får 

inte utföras. Undantag gäller emellertid för anläggningar för vindkraft som är 

tillståndspliktiga (4 kap. 3 § MB). 

Inom riksintresseområde för högexploaterad kust gäller områdesspecifika bestämmelser 

som innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till 

befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma 

till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser 

enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Vidare gäller att etablering av 

industriella eller liknande anläggningar som har stor inverkan på miljön endast får komma 

till stånd på platser där det redan finns sådan verksamhet. Även här gäller således ett 

undantag avseende anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga (4 kap. 4 § MB). 

 

Figur 5. Områden av riksintresse för högexploaterad och obruten kust samt skyddade 

vattendrag. ©Metria, Dnr: 109–2015/1943 
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5.1.6.2 Inarbetade åtgärder 

Viljeriktning 

 Kommunen ska ha en restriktiv hållning vad gäller ny bebyggelse i strandnära 

lägen. Exploatering bör i första hand ske i redan exploaterade områden längs 

kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar. 38 

 Anläggningar för att möjliggöra det rörliga friluftslivet ska kunna uppföras inom 

strandskyddat och annat skyddat område i kommunen, med varsamhet om 

platsens värden. 39 

5.1.6.3 Konsekvenser 

Det aktuella planförslaget gör inte anspråk på förändrad markanvändning inom de delar av 
kommunens kuststräcka som omfattas av riksintresse för obruten kust enligt 4 kap. 3 § MB. 

Därmed bedöms planförslagets påverkan på riksintresset vara samma som nollalternativet. 

Någon påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden bedöms inte uppstå till följd av 

vare sig ÖP 2030 eller nollalternativet. Planförslaget bedöms därför få obetydliga 

konsekvenser för riksintresset obruten kust jämfört med ett nollalternativ. 

Större delen av kustområdet i Oskarshamns kommun är av riksintresse för högexploaterad 

kust. I ÖP uttrycks att kommunen bör ha en restriktiv hållning vad gäller ny bebyggelse i 

strandnära lägen och att exploatering i första hand bör ske i redan exploaterade områden 

längs kusten och på redan bebyggda skärgårdsöar. Denna hållning bedöms också ligga i 

linje med miljöbalkens särskilda hushållningsbestämmelser. 

Planförslagets innehåll avseende satsningar på den fysiska miljön vid båt- och gästhamnen i 

Figeholm och Påskallavik bedöms på liknande sätt då åtgärderna planeras i anslutning till 

befintlig tätort och i huvudsak syftar till att tillgodose det rörliga friluftslivets intressen. 

I övriga delar gör det aktuella planförslaget inte anspråk på någon förändrad 

markanvändning inom de delar av kommunens kuststräcka som omfattas av riksintresse för 

högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB. Därmed bedöms planförslagets påverkan på 

riksintresset vara samma som nollalternativet. Någon påtaglig skada på områdets natur- 

och kulturvärden bedöms inte uppstå till följd av vare sig ÖP 2030 eller nollalternativet. 

Sammanfattningsvis bedöms ÖP 2030 innebära obetydliga konsekvenser för riksintresset 

högexploaterad kust jämfört med ett nollalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 91 
39 Ibid, sid. 120 
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5.1.7 Riksintresse skyddade vattendrag 

5.1.7.1 Förutsättningar 

Emån med tillhörande käll- och biflöden är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som 

finns i området, i sin helhet av riksintresse. Inom vattensystemet gäller ett generellt förbud 

mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas natur- och kulturvärden tillsammans med 

ett specifikt förbud mot vattenkraft och vattenreglering samt vattenledning för 

kraftändamål.  

5.1.7.2 Inarbetade åtgärder 

Viljeinriktningar avseende vattendrag 

 Utpekade natur- och kulturvärden ska bevaras, användas och utvecklas.40 

 Kommunen bör vid Natura 2000-vattendragen verka för restaurering och 

tillskapande av faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden och stärka 

hotade arter som där förekommer. 41   

 Kommunen ska verka för att stärka naturmiljöerna i svämplansområden och viktiga 

våtmarker samt aktivt stödja och verka för att skapa mer vatten i landskapet. 

Oskarshamns kommun bör vidare bevaka de möjligheter som ges till samarbete 

kring vattenvård och restaurering av våra viktiga sötvattensmiljöer.42 

 Exploatering och infrastruktursatsningar i de delar som är utpekade inom grön 

infrastruktur bör endast ske om tillräcklig hänsyn kan tas till områdets 

ekosystemtjänster och värden. 43 

5.1.7.3 Konsekvenser 

Emån beskrivs i planförslaget som en av Sveriges viktigaste vattendrag och dess värde för 

regionen som bland annat dricksvattenresurs framhålls. Emån pekas också ut som ett 

viktigt område för grön infrastruktur och det arbete som görs i syfte att stärka länets 

ekosystem. I ÖP 2030 anges därför att kommunen fortsatt bör arbeta för en rik biologisk 

mångfald i Emån. 

Den begränsning avseende möjligheterna till exploatering av områden för grön infrastruktur 

bedöms, tillsammans med ambitionen om att vidta restaureringsåtgärder, generera positiva 

effekter för de naturvärden som är kopplade till Emån. Jämfört med ett nollalternativ 

bedöms planförslaget därför innebära en förväntat positiv konsekvens för Emåns 

naturvärden. 

  

                                                 
40 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 91 
41 Ibid, sid. 113 
42 Ibid, sid. 113 
43 Ibid, sid. 113 
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5.2 Naturmiljö 

Detta avsnitt ”Naturmiljö” innefattar en bedömning av planförslagets konsekvenser för 

naturmiljöer skyddade enligt miljöbalkens 7 kap., områden med utpekade naturvärden 

såsom nyckelbiotoper och naturvårdsavtal samt för den gröna infrastrukturen inom 

kommunen. 

För bedömning av planförslagets påverkan på naturmiljöer av riksintressen hänvisas läsaren 

till avsnitt 5.1 Riksintressen. Planförslagets påverkan på MKN för vatten beskrivs i avsnitt 

5.4 Vattenkvalitet och vattenmiljöer.  

5.2.1 Förutsättningar 

Oskarshamns kommun har stora tillgångar i form av värdefulla naturområden. Flera av 

dessa omfattas av skydd som riksintresse enligt miljöbalkens tredje och fjärde kap. eller 

omfattas av specifika områdesskydd såsom naturreservat, vattenskydds-, biotopskydds- 

eller strandskyddsområde enligt miljöbalkens 7 kap.  

Därtill finns flera skogsområden inom kommunen som på grund av sina naturvärden utsetts 

till nyckelbiotop av Skogsstyrelsen alternativt omfattas av frivilliga naturvårdsavtal. Även 

om nyckelbiotoper registrerade hos Skogsstyrelsen inte har något juridiskt skydd mot 

exploatering och avverkning så förväntas ändå markägaren att ta sitt ansvar enligt det s.k. 

skogliga sektorsansvaret. Att ett område är utpekat som nyckelbiotop bär därför en viktig 

påminnelse om att det utpekade skogsområdet är unikt och att det på grund av sin karaktär 

eller sammansättning spelar en extra stor roll i bevarandet av biologisk mångfald. Frivilliga 

naturvårdsavtal är ett avtal som markägaren kan ingå med Skogsstyrelsen i syfte att 

bevara och utveckla de naturvärden som finns i skogen. Dessa avtal är alltså ett sätt att 

skydda en utpekad nyckelbiotop. Kommunen har också rätt att med stöd av miljöbalken 

skydda nyckelbiotoper genom biotopskydd eller naturreservat. 

Flera av de ovan nämnda skyddsformerna kopplar också på olika sätt till de antagna 

miljökvalitetsmålen; Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt och djurliv. Av 

Naturvårdsverkets preciseringar av målen följer bland annat att värdefulla havs-, kust- och 

skärgårdsområden med höga naturvärden ska bevaras och skyddas långsiktigt samt att 

samhället och dess medborgare ska ha en bred kunskap om, och förståelse för, vikten av 

biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som den förser oss med. 

Inom Oskarshamns kommun finns också områden, som trots att de inte utmärker sig på 

grund av höga naturvärden eller omfattas av skydd enligt miljöbalken, ändå har ett högt 

regionalt värde då de utgör del av en grön infrastruktur. Med grön infrastruktur avses ett 

funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer som bidrar till fungerande livsmiljöer för 

växter och djur samt till människors välbefinnande. I en väl fungerande grön infrastruktur 

har arter möjlighet att sprida sig och använda landskapets miljöer obehindrat, på land och i 

vatten. Att den gröna infrastrukturen i landskapet bibehålls är därför en viktig förutsättning 

för att bevara ekosystemen, främja biologisk mångfald och stärka naturens 

ekosystemtjänster.  
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5.2.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag 

 Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara utgångspunkt i 

kommunens långsiktiga planering för hållbara landskap med grön infrastruktur 

inklusive inventeringsunderlag.44 

 Biotopskydd och reservatsföreskrifter för natur- och kulturreservat ska följas. 

 Utpekande av LIS-områden ska vara förenliga med 7 kap. 18 e § första stycket 

miljöbalken.45  

 De allmänna riktlinjer för all kommunal skogsmark, som anges i Oskarshamns 

kommuns skogspolicy, ska följas.46 

 

Viljeinriktningar 

 Utpekade natur- och kulturvärden ska bevaras, användas och utvecklas.47 

 Oskarshamns kommun ska som en del i sin strategiska planering kartlägga 

kommunens ekosystemtjänster.48 

 Kommunen ska vid exploatering och större markanspråk kompensera för eventuella 

ekosystemtjänster genom åtgärder som exempelvis trädplantering, gröna tak eller 

dammar.49 

 Vid Natura 2000-vattendrag bör kommunen verka för tillskapande av 

faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden och stärka de hotade arter 

som där förekommer.50 

 De tätortsnära vattendragen Applerumeån, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och 

Skallarebäckens möjligheter att bistå till tätortsnära rekreation och biologisk 

mångfald ska beaktas och hänsyn ska tas till vattendragen i planering av stadens 

utveckling.51 

 Kommunen ska verka för att stärka naturmiljöerna i svämplansområden och viktiga 

våtmarker samt aktivt stödja skapande av mer vatten i landskapet. Möjligheter till 

samarbete kring vattenvård och restaurering av våra viktiga sötvattensmiljöer bör 

eftersträvas.52 

 Oskarshamns kommun ska verka för aktiva åtgärder för att stärka 

kustfiskebestånden och upprätthålla stabila ekosystemtjänster. Grunda kustmiljöer 

med utpekade värden och vikar vid kustmynnande vattendrag ska om möjligt 

fråntas från exploatering.53 

 Restaurering och god fiskeförvaltning ska gälla i de områden som är ianspråktagna 

för skärgårdsbebyggelse med kulturell hävd och fiske.54 

 Ny bebyggelse bör inte uppföras på jordbruksmark med hög bördighet och rationell 

arrondering samt inom i värdefulla ängs- och hagmarker i Oskarshamns kommun. 

Byggande kan tillåtas i odlingslandskap om hänsyn tas till exempelvis bördighet, 

arrondering, brukningscentrum och fältets storlek. Bebyggelsen bör även ligga i 

anslutning till annan service och mötesplatser i bygden.55 

                                                 
44 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, s. 32 
45 Ibid, sid. 23 
46 Ibid, sid. 33 
47 Ibid, sid. 91 
48 Ibid, sid. 113 
49 Ibid, sid. 113 
50 Ibid, sid. 113 
51 Ibid, sid. 113 
52 Ibid, sid. 113 
53 Ibid, sid. 113 
54 Ibid, sid. 113 
55 Ibid, sid. 113 
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 Exploatering och infrastruktursatsningar i de delar som är utpekade inom grön 

infrastruktur bör endast ske om tillräcklig hänsyn kan tas till områdets 

ekosystemtjänster och värden.56 

 Där kommunen är markägare eller donationsförvaltare ska kommunen verka för 

lämpligt skydd av skog med särskilt höga natur- och/eller rekreationsvärden. 57 

 Anläggningar för att möjliggöra det rörliga friluftslivet ska kunna uppföras inom 

strandskyddat och annat skyddat område i kommunen, med varsamhet om 

platsens värden. 58 

 Natur och kulturmiljöer i Oskarshamns kommun som har bäring på naturturism ska 

pekas ut i respektive bygd och tillgänglighet till dessa ska beaktas.59 

 

Områdesspecifika ställningstaganden Påskallabygden 

 Utredning för framtida förvaltning och skötsel tas fram för Våneviks gammelskog.60 

 Nya vandringsleder för det rörliga friluftslivet kan med fördel tillskapas inom 

Påskallabygden då bygdens kuststräckor är värdefulla för det rörliga friluftslivet. 61 

 Smältevik värnas för sina ekosystemtjänster.62 

 

Områdesspecifika ställningstaganden Kristdalabygden63 

 Förstärka värdefulla ekosystetjänster i Viråns vattensystem och minimera ingrepp 

som kan ge konsekvenser på dessa värden. 

 Se över möjligheterna till att öka reglermängden i vattensystemet Stor-Brå och 

Hummeln. 

 Stärka det värdefulla odlingslandskapet i områden som Krokshult och Bråbygden 

genom att främja betesdrift samt natur- och kulturmiljövård. 

 Utarbetning av en ny vägledning för bygglov på jordbruksmark, där ny bebyggelse 

som princip ska ske enligt bygdens karaktär med hänsyn till skala, placering, 

färgsättning och hänsyn till terräng och landskapet som helhet. 

 

Områdesspecifika ställningstaganden Misterhultsbygden64 

 Undvika ingrepp som kan få konsekvenser i bygdens olika N2000 områden; Viråns 

och Marsströmmens vattensystem samt skärgården. 

 

Områdesspecifika ställningstaganden Yttre skärgård och hav65 

 Kommunen kan verka för en begränsning av det storskaliga fisket inom 

vattenområde för kommunens planeringsrådighet. 

 

Områdesspecifika ställningstaganden Oskarshamns stad och omland66 

 Naturreservaten Fagereke och Sjöboviken ska användas för rekreation.67 

 Särskild hänsyn bör tas till nyckelbiotoperna.68 

 

5.2.3 Konsekvenser 

Ett vägledande planeringsunderlag i ÖP 2030 avseende naturmiljön är att utpekade 

naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Balansgången mellan bevarande, 

                                                 
56 Ibid, sid. 113 
57 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 113 
58 Ibid, sid. 120 
59 Ibid, sid. 120 
60 Ibid, sid. 150 
61 Ibid, sid. 150 
62 Ibid, sid. 150 
63 Ibid, sid. 169 
64 Ibid, sid. 180 
65 Ibid, sid. 187 
66 Ibid, sid. 189 
67 Ibid, sid. 200 
68 Ibid, sid. 200 
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användande och utvecklande går också som en röd tråd genom planförslaget. Se nedan 

exempel på citat från planhandlingen, sidan 87. Text inom parentes är MKB:s tillägg: 

”Oskarshamns kommun har en relativt oexploaterad kust och skärgård, där 

det finns potential för fler boenden i strandnära lägen (utvecklandeanspråk). 

Samtidigt hyser kommunen en ömtålig och unik skärgårdsnatur som måste 

bevaras till kommande generationer (bevarandeanspråk). De oexploaterade 

kust- och skärgårdsmiljöerna är resurser som bör tas tillvara på och är 

viktiga att i beaktande vid fortsatt utveckling (användandeanspråk).”  

Avvägningen mynnar för Oskarshamns del ut i en viljeriktning om att anta en restriktiv 

hållning vad gäller ny bebyggelse i strandnära lägen. Planförslagets intention, att ny 

bebyggelse i huvudsak ska tillkomma samlat i anslutning till befintliga tätorter och längs 

prioriterade stråk, bedöms som positivt. Anledningen till det är att en sådan 

bebyggelseutveckling skapar förbättrade förutsättningar för att bibehålla och värna 

sammanhängande grönområden, ekologiska korridorer och värdefulla strandområden. 

Det bör emellertid noteras att den restriktiva hållning som presenteras i ÖP 2030 enbart 

gäller inom områden som är undantagna från tidigare exploatering. För områden belägna 

invid befintlig bebyggelse längs kusten anger ÖP 2030 tvärtom ett utvecklandeanspråk: 

”Kommunens kust och skärgård har goda förutsättningar för företagande och 

besöksnäring. Kommunen vill verka för utveckling av ökad turism och företagsamhet 

vid strand- och kustnära lägen.”69 

Detta utvecklandeanspråk, som har resulterat i förslag på kust- eller strandnära 

utvecklingsområden inom samtliga bygder, medför ofrånkomligen en risk för att skador 

uppstår på naturvärden. Satsningen på utveckling inom dessa orter handlar främst om en 

vilja att skapa underlag för naturturism samt ett bibehållande av, alternativt ett ökat 

serviceutbud, vilket i sin tur ska bidra till att orterna kan bibehåller sin attraktivitet och 

avfolkningen minskas.  

I detta sammanhang bör det påtalas att en förtätning av de kustnära orterna riskerar att 

leda till att allmänhetens tillgång till kustområdet minskar. En förtätning och exploatering 

av strandområdena behöver därför ske med försiktighet och med stor hänsyn till respektive 

områdes värde för såväl naturmiljön, turismen som ortsbefolkningen. Ett erbjudande om 

attraktiva bostäder som innebär inflyttning på bekostnad av att befintlig ortsbefolkning 

förlorar tillgång till strand- och kustnära närströvsområden bedöms inte vara hållbar. Det 

bedöms därför vara positivt att ÖP 2030 anger att i anspråkstagande av de föreslagna 

utvecklingsområdena ska föregås av detaljplan. Anledningen till det är att ett förfarande 

med detaljplan ger bättre möjligheter att identifiera konfliktpunkter och väga de olika 

intressena mot varandra än enskilda lovärenden.  

Ett detaljplaneförfarande ger också goda förutsättningar för kommunen att identifiera och 

överblicka den framtida exploateringens kumulativa effekter för människor och miljö 

jämfört med enskild bygglovsprövning. Därmed minskar ÖP 2030 risken för en 

bebyggelseutveckling där flera separata åtgärder, genomförda över tid, sammantaget ger 

upphov till stora negativa konsekvenser för naturmiljövärdena kopplade till ett visst 

område. 

De naturvärden som finns inom Oskarshamns landsbygd och i viss utsträckning även 

skärgård upprätthålls av dess befolkning genom brukande av marken i småskaliga 

jordbruk/djurhållning. Som påtalas i ÖP 2030 har ny bebyggelse inom dessa områden 

potential att minska dagens avbefolkning, vilket i sin tur kan generera en positiv effekt för 

upprätthållandet av befintliga naturvärden. I vilken utsträckning positiva effekter för 

naturvärdena uppnås är svårt att bedöma då det beror på efterfrågan, hur den 

                                                 
69 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 87 
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tillkommande bebyggelsen utformas och placeras samt i vilken utsträckning de inflyttade 

väljer att bedriva ett småskaligt jordbruk. För det fall att tillkommande bostäder uppförs 

inom dessa områden utan att brukartraditionen förs vidare, föreligger således en risk att 

exploateringen får motsatt effekt, dvs genererar negativa effekter för områdets 

naturvärden. 

Många av kommunens naturvärden har koppling till vatten, något som också avspeglas i de 

viljeinriktningar som uttrycks i planförslaget. Det bedöms vara positivt att planförslaget 

innehåller viljeinriktningar om att dessa områden ska bevaras, beaktas och utvecklas så att 

deras naturvärden och funktioner kan bestå och utvecklas. Det är också positivt att 

kommunen genom sina viljeinriktningar ger en vägledning om vilka åtgärder som bör 

prioriteras i kommande planering.  

För bevarande och utvecklande av den terrestra naturmiljön bedöms handlingsplan för grön 

infrastruktur och kartläggningen av kommunens ekosystemtjänster komma att bli viktiga 

planeringsunderlag. Ett förbättrat kunskapsunderlag ger ökade möjligheter att fatta 

ekologiskt hållbara beslut i kommande planering.  

När det kommer till Oskarshamn stad med omnejd har planförslaget utarbetats i syfte att 

bevara och förstärka större sammanhängande grönområden inom och utom 

stadsbebyggelsen. Av denna anledning har betydelsefulla gröna kilar och korridorer 

undantagits från exploatering. Detsamma gäller för områden som bedömts vara särskilt 

värdefulla för växt- och djurlivet eller som anses fylla en viktig funktion som mottagare av 

dagvatten eller skydd mot buller. Strategin är att stora sammanhängande grönområden ska 

finnas i stadens alla väderstreck, gröna kilar sparas och viktiga bostadsnära mindre 

naturområden och parker bevaras. I de fall grönstruktur behöver tas bort i tät bebyggelse 

anges i ÖP 2030 att den borttagna grönstrukturen bör kompenseras. Kommunen ser även 

positivt på att planera för att skapa ökade möjligheter för människor att odla sina egna 

frukter och grönsaker i staden. 

Sammantagen bedömning: Sett till att exploateringen av de utvecklingsområden som 

föreslås i planförslaget ska föregås av detaljplan bedöms ÖP 2030 innebära förbättrade 

möjligheter att tillvarata och i tillräcklig utsträckning beakta naturvärden jämfört med ett 

nollalternativ. Som beskrivits i avsnitt 4.2.2.1 Natur, kultur och rekreation innebär 

avsaknaden av en tydlig bebyggelseinriktning, tillsammans med en enskild prövning av 

bebyggelsens utformning, en ökad risk för att bebyggelsen samlat ger upphov till en stor 

negativ konsekvens för naturmiljön. 

Vidare ger ÖP 2030 uttryck för flera viljeinriktningar och förslag på åtgärder som bedöms 

ha god potential att bidra med positiva effekter för kommunens naturmiljöer. Hit hör bland 

annat handlingsplan för grön infrastruktur, kartläggning av ekosystemtjänster inom 

kommunen, att kommunen tar ställning för en god fiskeförvaltning och att kommunen 

aktivt ska verka för att stärka kustfiskebestånden och upprätthålla stabila 

ekosystemtjänster. Sammantaget görs därför bedömningen att planförslaget innebär en 

möjlighet till positiv konsekvens för naturmiljön jämfört med ett nollalternativ. 
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5.3 Kulturmiljö 

5.3.1 Förutsättningar 

Som framhålls i planförslagets del 2 innehåller Oskarshamn kommun en mångfald av 

kulturmiljöer som på olika sätt vittnar om kommunens historia och identitet. Flera av 

kommunens kulturmiljöer innehar också så höga kulturmiljövärden att de utsetts till 

riksintresse enligt 3 kap. 6 § kulturmiljövård, se Figur 3. Områden av riksintresse för natur- 

och kulturvård samt friluftsliv. ©Metria, Dnr: 109–2015/1943 

Planförslagets konsekvenser för områden av riksintresse för kulturmiljövård har beskrivits i 

avsnitt 5.1.3 Riksintresse naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. I detta avsnitt fokuseras 

bedömningen därför främst mot planförslagets konsekvenser för kommunens övriga 

kulturmiljöer som omfattas av kulturmiljöprogram eller liknande. Bedömningen görs vidare 

med beaktande av miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ett 

rikt odlingslandskap” och ”En god bebyggd miljö”. Av Naturvårdsverkets preciseringar följer 

bland annat att havs-, kust- och skärgårdslandskapets, liksom landsbygdens, natur- och 

kulturvärden bevaras genom ett varsamt brukande och att byggnader och 

bebyggelsemiljöer med särskilda värden värnas och vårdas.70 

5.3.1 Inarbetade åtgärder 

Viljeriktningar 

 Utpekade natur- och kulturvärden ska bevaras, användas och utvecklas71 

 Kommunens gällande kulturmiljöprogram ska revideras samt uppdateras med en 

inventering av vilka bebyggelsemiljöer i kommunens tätorter som besitter 

kulturhistoriska värden.72 

 Oskarshamns kommun ska i samhällsplaneringen främja en mångfald av kultur- 

och naturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, genom att se 

kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer som utgångspunkter i 

formandet av en attraktiv, gestaltad livsmiljö.73 

 Förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer eller genom nyttjande av redan 

ianspråktagen mark behöver ske varsamt, där hänsyn tas till närnaturen i form av 

grönska, lek, motion och annan utevistelse samt befintliga kulturhistoriska värden 

och ekosystemtjänster. 

 Bebyggelse på landsbygderna kan uppföras på jordbruksmark om kulturspår och 

kulturmiljöer med höga värden bevaras, kulturlandskapet och bygdens historia 

synliggörs och inte förstörs. Detta kan ske genom att landskapsbilden särskilt 

beaktas i samband med byggnation. 74 

 Natur och kulturmiljöer i Oskarshamns kommun som har bäring på naturturism ska 

pekas ut i respektive bygd och tillgänglighet till dessa ska beaktas. 75 

Områdesspecifika ställningstaganden Påskallabygden76 

 Delar av stenhuggararvet kan bli ett kulturreservat. 

 I kommande arbete med ett nytt kulturmiljöprogram, ska de utpekade områdena 

för kulturmiljövård utredas och dess eventuella behov av ytterligare skydd ses då 

över. 

 

                                                 
70 Naturvårdsverket, Miljökvalitetsmålen, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/Hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/ 
71 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 91 
72 Ibid, sid. 91 
73 Ibid, sid. 91 
74 Ibid, sid. 113 
75 Ibid, sid. 120 
76 Ibid, sid. 143 
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Områdesspecifika ställningstaganden Kristdalabygden77 

 I kommande arbete med ett nytt kulturmiljöprogram, ska de utpekade områdena 

för kulturmiljövård utredas och dess eventuella behov av ytterligare skydd ses då 

över.  

 En ny vägledning för bygglov på jordbruksmark ska utarbetas, där ny bebyggelse 

som princip ska ske enligt bygdens karaktär vad avser skala, placering, 

färgsättning och hänsyn till terräng och landskapet som helhet.  

Områdesspecifika ställningstaganden Misterhultsbygden78 

 I kommande arbete med ett nytt kulturmiljöprogram, ska de utpekade områdena 

för kulturmiljövård utredas och dess eventuella behov av ytterligare skydd ses då 

över. 

Områdesspecifika ställningstaganden Yttre skärgård och hav79 

 Furö och Finnrevet är utpekade riksintressen för kulturmiljövård. 

Områdesspecifika ställningstaganden Oskarshamns stad och omland 

 Vid detaljplanering och exploatering ska stor hänsyn till såväl kända som okända 

fornlämningar och fornlämningsområden tas, och skadeinverkan minimeras. Väl 

bevarade fornlämningar bör ses som en resurs och hanteras som värden vid 

planläggning. 80 

 Hänsyn ska tas till karaktären i tidstypiska byggnader vid ombyggnader, förtätning 

eller ny exploatering. I områden med välbevarad karaktär ska extra hänsyn tas för 

att bevara helhetsintrycket i området. 81 

 Byggnadsbeståndet inom den kulturhistoriskt värdefulla miljön ”Hällarna” ska 

skyddas från förvanskning. 82 

 Byggnadsminnesförklarade Fredriksbergs herrgård ska fortsättningsvis ha en publik 

och kulturell roll, gärna med koppling till dalen.83 

5.3.2 Konsekvenser 

I planförslaget anges att planering av ny bebyggelse inom kommunen som helhet ska ske 

med beaktande av den befintliga miljön och dess kulturhistoriska värden. I områden med 

välbevarad karaktär gäller att extra hänsyn ska tas för att helhetsintrycket i området ska 

bibehållas och att platsens unika identitet bevaras. För ny bebyggelse och 

infrastruktur anges att den bör utformas så att den stödjer och kompletterar det befintliga. 

På så sätt ska de värden som finns på platsen både kunna tillvaratas och samtidigt utgöra 

en resurs. 

I planförslaget framhålls också att en god kännedom om de kulturmiljövärden som finns 

inom kommunen är en viktig förutsättning för att kulturvärdena till fullo ska kunna beaktas 

vid kommande planering och lovgivning. För att säkerställa ett tillräckligt kunskapsunderlag 

anges att kommunens gällande kulturmiljöprogram ska revideras och uppdateras med en 

inventering av vilka bebyggelsemiljöer i kommunens tätorter som besitter kulturhistoriska 

värden. 

Bristen på uppdaterat och tillgängligt underlag avseende befintliga kulturmiljövärden inom 

kommunen avspeglas i planförslaget vilket endast på ett mycket översiktligt sätt omnämner 

de kulturmiljövärden som kommunen innehar. I huvudsak är det endast de riksintressanta 

kulturmiljöerna som omnämns. Planbeskrivningens mycket övergripande karaktär i detta 

avseende gör det svårt att bedöma om och hur den förordade bebyggelseutvecklingen 

                                                 
77 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 169 
78 Ibid, sid. 180 
79 Ibid, sid. 187 
80 Ibid, sid. 200 
81 Ibid, sid. 200 
82 Ibid, sid. 206 
83 Ibid, sid. 206 
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kommer att påverka kulturmiljövärdena. Kommunens planerade arbete med uppdatering av 

kulturmiljöprogrammet bedöms därför vara mycket positivt ur kulturmiljösynpunkt. Ett 

uppdaterat och tillgängligt material bedöms innebära förbättrade möjligheter att anpassa 

planeringen så att negativa effekter på kulturmiljövärdena inte uppstår jämfört med ett 

nollalternativ. 

I väntan på att kulturmiljöprogrammet uppdateras är det emellertid viktigt att planeringen 

sker med beaktande av de beskrivningar av kulturmiljövärdena som ändå finns inom 

kommunen. Det befintliga faktaunderlaget kan med fördel också kompletteras med 

fördjupade kulturmiljöanalyser i samband med kommande planläggning. 

Flertalet av de riktlinjer som utarbetades under upprättandet av den fördjupade 

översiktsplanen för Bråbygden (2011) får genom ÖP 2030 en generell tillämpning i 

kommunen som helhet. I detta avseende förmedlar ÖP 2030 ett tydligare 

planeringsunderlag i dessa frågor än sin föregångare, ÖP 2000. Undantaget gäller för 

Bråbygden där ÖP 2030 kommer att ersätta gällande fördjupning. Även om många av de 

generella riktlinjerna har överförts till ÖP 2030 så går många värdefulla beskrivningar och 

kopplingar till Bråbygdens specifika karaktär och värden förlorade. Likt vad Oskarshamns 

kommun själva framför i planförslaget kräver ett hänsynstagande en god kännedom om de 

kulturmiljövärden som finns på den specifika platsen. Att Bråbygdens kulturvärden inte 

tydligare redovisas i planförslaget kommer att försvåra möjligheten att uppnå de uttryckta 

viljeinriktningar och vägledande planeringsunderlag som har presenterats. Avseende 

möjligheten att bevara de kultur- och bebyggelsehistoriska värden som finns kopplade till 

Bråbygden bedöms ÖP 2030 därför innebära sämre förutsättningar jämfört med ett 

nollalternativ. 

 

Beaktat att kulturmiljöprogrammet ska uppdateras för kommunen som helhet görs 

bedömningen att planförslaget innebär en möjlighet till positiv konsekvens för 

kulturmiljön jämfört med ett nollalternativ.  
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5.4 Vattenkvalitet och vattenmiljöer  

5.4.1  Förutsättningar 

5.4.1.1 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 

EU:s ramdirektiv för vatten (eller vattendirektivet) (2000/60/EG) och dotterdirektivet om 

miljökvalitetsnormer (2008/105/EG), definierar de svenska (och europeiska) målen för 

förvaltning av alla former av vatten. Målen har införlivats i svensk lagstiftning genom 5 kap. 

i miljöbalken, förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och 

förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.  

Sveriges ytvatten är idag indelade i geografiska delområden som kallas vattenförekomster 

och fem vattendelegationer har tagit beslut om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för 

ekologisk status och kemisk ytvattenstatus för vattenförekomsterna inom respektive 

distrikt. Aktuell status i förekomsterna bedöms och uppdateras fortlöpande av 

myndigheterna.  

Syftet med miljökvalitetsnormerna (MKN) är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Grundregeln är att MKN ska 

fastställas till ”god status”, och att normen ska uppnås innan aktuell förvaltningscykel är 

slut (för närvarande år 2021). Beroende på vattenförekomstens nuvarande status kan 

vattendelegationerna fastställa kvalitetskrav på en nivå som är lägre än god status 

alternativt att tiden för när god status ska vara uppnådd skjuts fram. 

God ekologisk status innebär att ytvattnets växt- och djurliv, vattnets flöden och förekomst 

av vandringshinder för fisk, struktur på bottnar och stränder, samt de fysikalisk-kemiska 

förhållandena i vattnet inte får uppvisa mer än små avvikelser från vad som betraktas som 

naturliga förhållanden för den typen av vatten i det området. Ekologisk status har följande 

klassningar: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.  

God kemisk status innebär att en vattenförekomst inte får ha högre halter av förorenande 

eller giftiga ämnen än vad miljökvalitetsnormen anger. De ämnen som ingår i 

klassificeringen av ytvatten är de 45 prioriterade ämnen som EU har satt upp gemensamma 

gränsvärden för (Direktivet 2013/39/EU). 

Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla 

Sveriges ytvattenförekomster pga. atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga 

ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver 

och PBDE. 

5.4.1.2 Kommunens ytvattenförekomster 

Antal och lokalisering 

Inom Oskarshamns kommun finns sammanlagt 62 ytvattenförekomster, varav 14 

kustvatten, 16 sjöar och 32 vattendrag (Figur 6).84 

Oskarshamns kommun ingår i fem huvudavrinningsområden; Marströmmen, Virån, Mellan 

Marsströmmen och Virån, Mellan Virån och Emån samt Emån (Figur 7). 

Huvudavrinningsområdena är indelade i ett antal delavrinningsområden, dessa redovisas 

inte i denna MKB. För mer information om dessa hänvisas till VattenInformationsSverige 

(VISS). 

 

                                                 
84 Vatteninformationssystem Sverige, 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?area=4,201&subUnitType=0&tab=MKN (2021-03-17) 

https://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?area=4,201&subUnitType=0&tab=MKN
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Figur 6. Ytvattenförekomster i Oskarshamns kommun. Kartkälla: VISS, bearbetad av AFRY. 

 

Figur 7. Huvudavrinningsområden i Oskarshamns kommun. Kartkälla: VISS, bearbetad av AFRY. 
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5.4.1.3 Beslutade miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnorm för ytvattenförekomster i kommunen (vattendrag, sjöar och kustvatten) 

har fastställts till god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 

Undantag har gjorts för Inre Oskarshamnsområdet, där måttlig ekologisk status ska uppnås 

år 2027. Hela kusten omfattas också av tidsundantag avseende ekologisk status till år 

2027. Undantag vid vattendrag och sjöar har gjorts vid 14 vattenförekomster, med förlängd 

tidsfrist till år 2021 vid sex förekomster och till år 2027 vid åtta förekomster. Mindre 

stränga krav ställs för bromerad difenyleter och kvicksilver vid samtliga vattenförekomster i 

hela Sverige på grund av atmosfärisk deposition. 

 

Figur 8. Miljökvalitetsnormer 2016–2021, vattendrag, kuster och kustvatten. Kartkälla VISS, 
bearbetad av AFRY. AFRY har använt sig av data från ”senaste bedömning” i VISS, dvs den mest 
aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. 
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Ekologisk status  

För majoriteten av kommunens ytvattenförekomster (53 %) har ekologisk status klassats 

som ”måttlig status”. 26 % av vattenförekomsterna har klassats som ”god status” och 10 

% som ”otillfredsställande status”. För 11 % av ytvattenförekomsterna saknas data. 

 

I Figur 9 synliggörs klassningen av ekologisk status för respektive vattendrag inom 

Oskarshamns kommun. Som framgår av figuren är kusten i sin helhet klassad som ”måttlig 

ekologisk status”, med undantag för Gåsfjärden i kommunens nordligaste del som klassats 

 ”otillfredsställande status”. Status beträffande näringsämnen har klassats som 

”otillfredsställande status” i Inre Oskarshamnsområdet, Fågelöfjärden, Granholmsfjärden 

och Gåsfjärden. 

 

Ekologisk status i kommunens sjöar har klassats som måttlig eller god. Status beträffande 

näringsämnen är emellertid oklassad för samtliga sjöar inom kommunen. 

 

Vattendrag med ”otillfredsställande status” är Döderhultsbäcken, Illån, Virån (Hummeln-

Stor-Brå), Virån (Storyttern-Tvingen), Bodaån (Ramnebäcken-Plåttorpebäcken) samt 

Marsströmmen. Vandringshinder och lekområden för fisk har stor betydelse för klassning av 

kommunens vattendrag. Status beträffande näringsämnen i har klassats som 

”otillfredställande status” i Vidbäcken och måttlig i Döderhultsbäcken. 

 

 

Figur 9. Ekologisk status för respektive vattendrag inom Oskarshamns kommun. Vald 
förvaltningscykel: Senaste bedömning. Källa: VISS bearbetad av AFRY. 
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Kemisk status  

Klassning av kemisk status (exkl. PBDE och kvicksilver) visar ”god kemisk status” längs 

större delen av kusten, i Döderhultsbäcken och sjön Tvingen. God status uppnås inte i 

hamnområdet i Oskarshamn, Nötöfjärden samt de nedre delarna av Emån. 

Skärgårdsområdet vid kommunens norra kuststräcka och större delen av kommunens sjöar 

och vattendrag saknar klassning.  

 

Att kemisk status i Oskarshamns hamnområde inte bedömts vara tillfredsställande beror i 

hög grad på de verksamheter som pågått i anslutning till hamnen sedan mitten av 1850-

talet. Exempel på sådana verksamheter är kopparverk och batteritillverkning. Tidigare och 

nutida användning av båtbottenfärger kan också vara bidragande faktorer, liksom avlopps- 

och dagvatten från staden. En sanering av inre Oskarshamnområdet har utförts. 

 

 

Figur 10. Kemisk status för ytvattendrag inom Oskarshamns kommun redovisat utan överallt 
överskridande ämnen (kvicksilver och polybromerade difenyletrar). Uppgifter från 
statusklassningar 2010–2016. Källa VISS bearbetad av AFRY. 
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5.4.1.4 Kommunens grundvattenförekomster 

Antal och lokalisering 

Inom Oskarshamns kommun finns sammanlagt sju grundvattenförekomster (Figur 11). 

Majoriteten av dem utgörs av sand- och grusförekomster. Undantaget är 

urbergsförekomsten vid Mörtfors och den sedimentära bergförekomsten med namn 

Kalmarkustens sandstenformation. 

Normer och status 

För samtliga av kommunens grundvattenförekomster gäller att de ska uppnå en ”god 

kvantitativ status” och ”god kemisk grundvattenstatus”. Kvantitativ och kemisk status är 

klassificerad som god för samtliga grundvattenförekomster med undantag för 

Kalmarkustens sandstenformation vars kvantitativa status bedöms vara otillfredsställande. 

 

Figur 11. Miljökvalitetsnormer 2016–2021, grundvatten. Kartkälla VISS, bearbetad av AFRY. AFRY 
har använt sig av data från ”senaste bedömning” i VISS, dvs den mest aktuella informationen 
oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. 

5.4.1.5 Miljökvalitetsnormer för havsvatten 

Vid sidan av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten finns det även 

miljökvalitetsnormer för hav. Sveriges havsområden har delats in i två 

förvaltningsområden, varav ett är Östersjön.85 Under år 2012 fastställdes 

miljökvalitetsnormer för havsområdet. Status på havsområdet bedöms på en tvågradig 

skala: ”God miljöstatus” eller ”Ej god miljöstatus”. 

Helsingsforskommissionens (Helcom) aktionsplan för Östersjön, den så kallade Baltic Sea 

Action Plan (BSAP), är en gemensam åtgärdsplan för länderna runt Östersjön. Målet för 

BSAP är att Östersjön ska ha en god marin ekologisk status till år 2021. En stor utmaning i 

BSAP är att minska närsaltsbelastningen till Östersjön. Sveriges miljökvalitetsmål ”Ingen 

                                                 
85 Vatteninformationssystem Sverige 

https://viss.lansstyrelsen.se//marineRegions.aspx?marineRegionEUID=BAL-SE-RG-Ostersjon 
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övergödning” omfattar också Helcoms mål för minskad övergödning som bland annat ska 

uppnås genom BSAP. 

5.4.1.6 Miljökvalitetsmål 

Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen är särskilt relevanta att beakta ur 

vattenmiljöperspektivet; ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i 

balans”, ”Levande kust och skärgård” och ”Grundvatten av god kvalitet”. 

Gällande preciseringar av miljökvalitetsmålen innebär bland annat att: 

 Alla ytvatten, sjöar och kustvatten ska ha en god ekologisk status eller potential 

och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltningen 

om kvaliteten på vattenmiljön. 

 Alla grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk och kvantitativ status. 

 Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och 

fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 

som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser samt att havet 

har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:134). 

5.4.1 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag 

 VA-plan för Oskarshamns kommun ska tillämpas som underlag för var, när, hur och 

i vilken ordning vatten och avlopp ska byggas ut. Samtidigt ska hänsyn tas till nya 

exploateringar och om det kan finnas samordningsvinster i samband med dessa.86 

 Dagvattenstrategin för Oskarshamns kommun anger och kort beskriver möjliga 

markreservationer för dagvattenhantering och den behandlar både befintligt och 

tillkommande dagvatten87. Det finns en strategi att bygga ut kommunens 

dagvattenanläggningar. 

 

Viljeinriktningar 

 Oskarshamns kommun ska som en del i sin strategiska planering kartlägga 

kommunens ekosystemtjänster.88  

 Kommunen bör vid Natura 2000-vattendragen verka för restaurering och 

tillskapande av faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden och stärka 

hotade arter som där förekommer.89   

 Vattendragen Appelrumsån, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och Skallarebäcken 

utgör viktiga ekosystemtjänster som mottagare av dagvatten. Deras möjligheter 

att bistå till tätortsnära rekreation och biologisk mångfald ska beaktas och hänsyn 

ska tas till vattendragen i planering av stadens utveckling.90    

 Alla tätorter med ledningsnät för dagvatten ska inventeras och lämpliga marker 

pekas ut för dagvattenhantering. Inom varje tätort och i väldefinierade områden av 

ledningsnätet ska åtgärder prioriteras utifrån påverkande verksamheter och samlad 

riskbedömning.91  Uppströmsarbete samt lågpunkter i tätorter utanför 

Oskarshamns stad bör utredas. 

 Kommunen ska verka för att stärka naturmiljöerna i svämplansområden och viktiga 

våtmarker samt aktivt stödja och verka för att skapa mer vatten i landskapet. 

                                                 
86 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 25 
87 Oskarshamns kommun, Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering, WSP, 2021-02-25 
88 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid 113 
89 Ibid, sid. 113 
90 Ibid, sid. 113 
91 Oskarshamns kommun, Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering, WSP, 2021-02-25 
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Oskarshamns kommun bör vidare bevaka de möjligheter som ges till samarbete 

kring vattenvård och restaurering av våra viktiga sötvattensmiljöer.92    

 Insatser i områden som berör kommunens dricksvatten (grundvattenbildning och 

ytvattenhållande system) bör prioriteras för vattenvårdande åtgärder. Kommunen 

ska ta fram en vattenförsörjningsplan och arbeta för att skydda vattentäkterna 

långsiktigt i enlighet med intentionerna i Oskarshamns kommuns VA-plan.93   

 Skyddsvärda grusförekomster och grundvattenförande åsar ska över lag bevaras 

och dess värden beaktas i all exploatering, prövning och tillståndsgivning. 94   

 Exploatering, infrastruktursatsningar och mark - och vattenanspråk i de delar som 

är utpekade inom Grön infrastruktur bör endast ske om det går att säkerställa att 

planförslaget inte medför negativa konsekvenser till områdets ekosystemtjänster 

och värden.95  

5.4.2 Konsekvenser 

ÖP 2030 är framtagen utifrån en övergripande målsättning om att befolkningen i 

Oskarshamns kommun ska växa till 30 000 invånare till år 2030. En ökad befolkning, med 

efterföljande ökning av transport- och bostadsbehov, kommer ofrånkomligen att resultera i 

en ökad belastning på kommunens vattenområden. Dels i form av ett högre uttag av 

dricksvatten, dels till följd av att mer avloppsvatten genereras. Ett ökat invånarantal 

riskerar också att medföra att antalet transporter inom kommunen ökar, vilket i sin tur 

innebär en ökning av föroreningshalten i vägdagvattnet. 

 

Hur stor denna belastning faktiskt kommer att bli på kommunens vattenområden, är i hög 

grad beroende av var den tillkommande bebyggelsen kommer att uppföras, inriktning av 

VA-policyn samt vilka skydds- och försiktighetsåtgärder som föreslås i kommande 

detaljplanering. 

 

Planförslagets vägledande planeringsunderlag om att nya bostäder i första hand ska 

tillkomma genom förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer och inom områden med 

goda förutsättningar i form av vatten, avlopp, el och infrastruktur bedöms innebära bättre 

förutsättningar för kommunala (alternativt gemensamma) vatten- och avloppslösningar. 

Som beskrivits i tidigare avsnitt 4.2 Nollalternativ – ÖP 2000 och framåt bedöms 

miljöbelastningen från ett hushåll med enskilt avlopp generellt vara större än 

miljöbelastningen från ett hushåll anslutet till kommunalt avlopp. Att likt ÖP 2030 sträva 

efter att den tillkommande bebyggelsen i huvudsak koncentreras till befintliga tätorter och 

stråk bedöms därför vara ett positivt steg i ambitionen om att växa hållbart. 

 

En förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer innebär ofta att mängden hårdgjord yta 

ökar i den bebyggda miljön. Undantaget är om ny bebyggelse uppförs på redan hårdgjord 

yta såsom exempelvis parkeringar eller att ny bebyggelse möjliggörs genom tillbyggnad. En 

ökning av mängden hårdgjord yta leder till en ökad mängd dagvatten som behöver avledas 

vid nederbörd. Dagvattnets föroreningsinnehåll varierar med markanvändningen inom det 

område där det avrinner. Förorenande markanvändning såsom industriområden och 

handelsplatser med stora parkeringsytor ger således ofta upphov till högre 

föroreningsinnehåll i dagvattnet än områden som huvudsakligen består av villabebyggelse. 

För att minska risken för att det dagvatten som avleds från den bebyggda miljön blir en 

spridningsväg för föroreningar är det viktigt att planeringen utgår från principen om att 

förebygga, fördröja och rena dagvattnet. För bästa effekt bör dessa åtgärder genomföras 

nära källan, dvs så nära den plats där vattnet uppkommer som möjligt. Denna inriktning 

utgör också en grundläggande utgångspunkt i VA-plan för Oskarshamns kommun96 vilket är 

positivt.  

                                                 
92 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 113 
93 Ibid, sid. 113 
94 Ibid, sid. 113 
95 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 113 
96 Oskarshamns kommun, VA-Plan, Tematiskt tillägg till översiktsplan, sid. 35 
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ÖP 2030 innehåller förslag på utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden inom 

orterna Oskarshamn, Kristdala, Figeholm, Fårbo, Misterhult och Påskallavik. Sett till att det 

dagvatten som uppkommer inom dessa orter vanligen leds orenat direkt till recipient97 

krävs åtgärder för att målet om en hållbar dagvattenhantering ska kunna uppnås. Detta 

föreslås genom en inventering av befintliga ledningsnät för dagvatten samt utpekning av 

lämpliga marker för dagvattenhantering inom tätorterna i kommunen. I syfte att utvärdera 

planförslagets påverkan på recipienter och identifiera åtgärder med potential att minska 

belastningen på, eller rent av, förbättra vattenkvaliteten har Oskarshamns kommun 

utarbetat en dagvattenplan. Som ett led i dagvattenplanen genomfördes en 

recipientutredning för vattenrecipienterna Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet 

och Oskarshamnsområdet. Utredningen baseras på beräkningar av föroreningar i 

dagvattnet utifrån i ÖP 2030 angiven markanvändning och ett teoretiskt vattenflöde.  

 

I dagvattenplanen för Oskarshamns kommun bedöms de utsläpp av dagvatten som 

genereras till följd av den ändrade markanvändningen inte påverka MKN negativt eller 

äventyra framtida kvalitetskrav i Döderhultsbäcken, Inre Oskarshamnsområdet och 

Oskarshamnsområdet.98   

 

Som ett led i arbetet med dagvattenplanen, identifierades även ytor lämpliga att avsätta för 
dagvattenhantering inom Oskarshamns centralort. De identifierade ytorna har inarbetats i 
ÖP 2030 genom att områden för dagvattendammar och infiltrationsytor/våtmarker har 
avsatts i plan. Planförslaget bedöms i detta avseende innebära förbättrade möjligheter för 
ett lokalt omhändertagande av dagvatten jämfört med ett nollalternativ. Dagvattenplanens 

utgångspunkt är befintligt dagvattennät, skyfallsberäkningar och att alla områden som ses 
som möjliga ska användas för dagvattenhantering. Lågpunkterna är tydligt beskrivna i 
dagvattenplanen för Oskarshamns stad, men det kan behöva göras en motsvarande 
genomgång liksom även mer konkreta åtgärdsplaner och uppströmsarbete även i övriga 
tätorter vilket föreslagits i det reviderade planförslaget. 
Åtgärder som innebär att dagvatten kan fördröjas där det uppstår minskar också risken för 

att dagvattennätet översvämmas vid en större regnhändelse och att föroreningar leds 

orenat till recipient. Sett till rådande kapacitetsbrist i dagvattennätet99, tillsammans med 

vetskapen om att det inom Oskarshamnsområdet finns ett tämligen stort antal områden 

med uppgifter om misstänkta eller påträffade föroreningar100, har åtgärder som fördröjer 

avrinningen vid höga flöden ett mycket stort miljövärde. Ett värde som också bedöms öka 

på sikt med tanke på de klimateffekter som förväntas uppstå.  

 

Även om den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen inom kommunen planeras till tätorterna 

är landsbygderna en viktig del i kommunens samhällsbyggande då dessa bidrar till att göra 

hela kommunen attraktiv att bo, leva och verka i. En bofast befolkning i landsbygderna 

anges i översiktsplanen vara viktigt för att såväl ekonomiska värden, naturresurser som 

kulturlandskap ska kunna tillvaratas. ÖP 2030 håller därför till viss del öppet för en spridd 

bebyggelse på landsbygden. Detta är områden där nytillkommen bebyggelse sannolikt 

kommer att ha individuella VA-lösningar. I VA-plan ställer kommunen krav på att nya 

bostadshus ska ha godkända avloppslösningar101 och i känsliga områden (såsom kust, 

sjöar, hav, särskilt värdefulla vatten, naturreservat, områden för dricksvattentäkt m.m.) 

tillämpar kommunen en hög skyddsnivå102. Trots detta medför varje nyproducerat hushåll 

med enskilt avlopp en större belastning på recipienter än avlopp från ett hushåll som är 

anslutet till ett kommunalt reningsverk. Med undantag för de utpekade LIS-områdena 

bedöms planförslaget (ÖP 2030) emellertid inte innebära någon väsentlig förändring av 

bebyggelse på landsbygden jämfört med ett nollalternativ.  

                                                 
97 Oskarshamns kommun, Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering, WSP, 2021-02-25, sid. 

7 
98 Oskarshamn kommun, Hantering av dagvatten i samband med översiktlig planering, WSP, 2021-02-25, sid. 

34 
99 Ibid, sid. 18 
100 Ibid, sid. 40 
101 Oskarshamns kommun, VA-plan, Oskarshamns kommun, 2020-09-14, sid. 42 
102 Ibid, sid. 50 
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De i ÖP 2030 utpekade LIS-områdena är av sin natur utpekade i anslutning till vatten och 

följaktligen inom områden där en hög skyddsnivå ska tillämpas. Att en tillräcklig 

avloppslösning kan uppnås är en central förutsättning för att en exploatering av dessa 

områden inte ska leda till en kvalitetsförsämring för de berörda ytvattenrecipienterna. 

Lämpligheten av denna bebyggelse och förutsättningarna för att uppnå en tillräckligt god 

avloppslösning behöver därför utredas vidare. Eftersom vattenkvalitet är en aspekt som 

bäst hanteras samlat genom strategiska åtgärder i tidiga skeden ska bedömningen av 

bebyggelsens lämplighet prövas för bebyggelsen i sin helhet. Hanteras aspekten i enskilda 

bygglov riskerar helhetsbilden att gå förlorad och därmed även viktiga underlag för beslut. 

Det är viktigt att vara medveten om att de åtgärder eller anpassningar som framstår som 

mest effektiva och ekonomiskt lönsamma i de enskilda utvecklingsprojekten inte 

nödvändigtvis är detsamma som det samhällsekonomiskt mest effektiva eller lönsamma. Av 

denna anledning rekommenderar MKB att ställningstagandena för LIS-områdena ändras i 

ÖP 2030. Rekommenderad ändring innebär att lydelsen ”Detaljplaner kan behöva upprättas 

för utpekade LIS-områden” ersätts av: Detaljplaner ska upprättas för utpekade LIS-

områden. 

 

En växande befolkning kommer att resultera i ett högre uttag av dricksvatten. Kalmar län är 

relativt nederbördsfattigt och kommunen har haft mer eller mindre problem med torka och 

vattenbrist under de senaste åren. Detta medför att vattentillgången i flera av kommunens 

grundvattentäkter idag inte räcker till för att försörja kommunens invånare med 

dricksvatten. För att trygga tillgången på dricksvatten förstärks därför 

grundvattentillgången i såväl Fårboåsen som grundvattentäkten i Kristdala med vatten från 

Fårbosjön103 respektive Hummeln104. 

 

Problematiken med torka förväntas öka i framtiden, varpå samtliga grundvattenförekomster 

i länet med ett känt större uttag bedöms riskera att få en försämrad kvantitativ status. I 

detta avseende bedöms den befolkningsökning som möjliggörs av planförslaget innebära 

försämrade möjligheter att uppnå god kvantitativ status för de berörda 

grundvattenförekomsterna jämfört med ett nollalternativ. I syfte att säkerställa den 

framtida vattenförsörjningen anges i ÖP 2030 att en lokal vattenförsörjningsplan ska tas 

fram under de närmaste åren. En vattenförsörjningsplan skulle kunna fördjupa kunskapen 

om de förutsättningar och utmaningar som är kopplade till vattenförsörjningen i kommunen 

och därigenom utgöra ett gott komplement till befintlig VA-plan.  

 

Den i ÖP 2030 antagna utvecklingsstrategin om att utveckla bebyggelsen där det finns goda 

förutsättningar i form av kollektiva färdmedel, att verka för en tätare trafik på 

Stångådalsbanan, en BRT-station (Bus Rapid Transit) och förbättrade cykelvägar är alla 

satsningar i syfte att minska privattransporterna på såväl det kommunala- som det statliga 

vägnätet inom kommunen. En utveckling i denna riktning innebär att tillförseln av 

föroreningar till recipienterna, orsakade av vägdagvatten, bedöms bli lägre jämfört med ett 

nollalternativ.  

 

Planförslaget innehåller även flera viljeriktningar med potential att förbättra 

vattenförekomsternas ekologiska status. Hit hör åtgärder i syfte att restaurera vattendrag, 

tillskapa av faunapassager och stärka naturmiljöerna i svämplansområden. 

 

Sammantaget kan sägas att ÖP 2030 bör styra mot och redovisa strategier som, om de 

efterföljs i kommande planering, skapar förutsättningar för att uppnå MKN för vatten samt 

främja antagna miljökvalitetsmål. Ett sådant innehåll ser MKB också när det kommer till de 

områden som i planförslaget har avsatts för dagvattenhantering. Likaså är det positivt att 

kommunens dagvatten- och VA-plan framhåller vikten av lokalt omhändertagande av 

dagvatten, strategier för prioriteringar av satsningar på vatten- och avloppsnätet m.m. På 

                                                 
103 Oskarshamns kommun, VA-plan, Oskarshamns kommun, 2020-09-14, sid. 28 
104 Ibid, sid. 29 
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 samma sätt bedöms framtagande av en vattenförsörjningsplan och åtgärder för att 

förbättra vattenförekomsternas ekologiska status vara positivt. Tillsammans med den 

övergripande planeringsinriktningen om att samla ny bebyggelse inom befintliga 

bebyggelsestrukturer och inom områden med goda förutsättningar i form av vatten och 

avlopp bedöms planförslaget därför innebära en möjlighet till positiv konsekvens 

jämfört med ett nollalternativ. 

 

Däremot saknas det en tydlig koppling mellan de utvecklingsområden som föreslås på 

landsbygden och de berörda vattenförekomsterna. I detta avseende bedöms ÖP 2030 

innebära en risk för negativ konsekvens jämfört med ett nollalternativ.  

5.4.3 Åtgärdsförslag 

Vattenfrågan hanteras tämligen allmänt i de ställningstaganden som anges för respektive 

ort. Med undantag för angivelser om att en tillräcklig kapacitet vid vatten- och avloppsverk 

är en förutsättning för den föreslagna utbyggnaden, saknas riktlinjer för framtida planering.  

I detta avseende hade planförslaget med fördel kunnat kompletteras med 

ställningstaganden såsom krav på detaljplan, en hög skyddsnivå för enskilda 

avloppsanläggningar i vissa områden, angivelser om markanvändning som anses vara 

olämplig inom vissa områden, skyddsåtgärder för ny och befintlig bebyggelse eller att 

direkta dagvattenutsläpp till viktiga sjöar och vattendrag inte får ske etc. 

Genom att ta fram åtgärdsprogram för kommunens avrinningsområden med mer konkreta 

åtgärder för hur respektive vattenförekomst ska vårdas och förvaltas skulle möjligheten att 

uppnå önskad miljökvalitet inom kommunens vattenförekomster ytterligare förbättras. 

5.5 Miljö- och riskfaktorer 

5.5.1 Förutsättningar 

Hantering av risker är kopplad till den fysiska planeringen genom att det i plan-och 

bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) anges att risker för människors hälsa och säkerhet 

ska beaktas. 

Hälsa och säkerhet ingår i de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö 

och Säker strålmiljö. Av Naturvårdsverkets preciseringar följer bland annat att människor 

inte ska utsättas för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter 

eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Därtill följer att människor, djur och 

växter inte utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska produkter och material 

tillverkas, används och blir till avfall.105 

5.5.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag 

 Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark ska tillämpas.106 

 Den regionala inventeringen av potentiellt förorenade områden i Oskarshamn 

kommun ska vara vägledande vid detaljplanering samt prövning av förhandsbesked 

och bygglov.107 

 Radonhalten i nya bostäder ska understiga Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3.108 

 För befintliga bostäder gäller Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 Bq/m3.109 

 Försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska tillämpas vid planering av 

nya bostäder, skolor och förskolor samt vårdinrättningar i närheten av förhöjda 

                                                 
105 Naturvårdsverket, Miljökvalitetsmål, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/Giftfri-miljo/ 
106 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 36 
107 Ibid, sid. 36 
108 Ibid, sid. 38 
109 Ibid, sid. 38 
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elektromagnetiska fält i form av transformatorstationer och ledningsnät eller 

liknande.110 

 Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer och riktlinjer ska tillämpas vid 

bedömning av skyddsavstånd från elektromagnetiska fält. 111 

 Myndigheternas rekommendationer om att utforma eller placera nya kraftledningar 

och andra elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas ska 

eftersträvas.112 

 I samband med plan- och bygglovsärenden ska förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader tillämpas.113 

 I samband med plan- och bygglovsärenden ska Boverkets vägledning 

Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 

ljudkaraktär (2020:8) tillämpas.114 

 Vid planläggning och bygglovsprövning ska miljökvalitetsnormen (MKN) för 

omgivningsbuller tillämpas, så att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa, i enlighet med förordning (2004:675) om omgivningsbuller.115 

 Vid planläggning och bygglovsprövning ska miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft efterlevas, i enlighet med luftkvalitetsförordningen (2010:477).116 

 Vid detaljplaneläggning eller andra åtgärder inom eller i anslutning till befintlig 

Sevesoanläggning ska gällande regler och skyddsåtgärder följas. 

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 

föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om 

skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).117 

 Planläggning av ny bebyggelse inom kärnkraftverkets inre beredskapszon på 5 

kilometer ska vägas mot risken att människor kan drabbas av allvarliga skador vid 

en eventuell olycka. Samhällsviktiga verksamheter, för personer inom riskgrupper, 

eller svårutrymda verksamheter bör inte lokaliseras inom den inre 

beredskapszonen.118 

 Vid plan- och bygglovsärenden ska risker beaktas inom 150 meter från 

rekommenderad väg och järnväg för farligt gods, i enlighet med Länsstyrelsens 

rekommendationer.119 

Viljeinriktningar 

 Vid planering av nya industri- och bostadsområden ska tillgänglighet och 

tillfartsvägar för utryckningsfordon samt brandvattenförsörjning säkerställas.120   

 Verksamheter som genererar många transporter ska i första hand lokaliseras med 

närhet till god infrastruktur.121  

 Verksamheter som medför buller, föroreningar eller störande trafik ska i möjligaste 

mån placeras med behörigt avstånd från störningskänslig bebyggelse.122 

 Etablering av verksamheter som kräver exempelvis mycket stora mängder vatten, 

värme, kyla eller andra resurser kan med fördel samlokaliseras för att främja 

industriell symbios.123 

                                                 
110 Ibid, sid. 38 
111 Ibid, sid. 38 
112 Ibid, sid. 38 
113 Ibid, sid. 39 
114 Ibid, sid. 39 
115 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 39 
116 Ibid, sid. 40 
117 Ibid, sid. 43 
118 Ibid, sid. 43 
119 Ibid, sid. 43 
120 Ibid, sid. 91 
121 Ibid, sid. 94 
122 Ibid, sid. 94 
123 Ibid, sid. 94 
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 Framtida hamnverksamhet i Oskarshamns stad ska beaktas vid planering genom 

att såväl markområden som anslutande vattenområden reserveras för 

hamnverksamhetens behov samt tydligt avgränsas mot tilltänkt bebyggelse och 

utveckling av offentliga rum.124 

 Tillfarter för järnväg och väg till hamnen ska säkras och om möjligt utvecklas för 

att nå både mål om hög tillgänglighet och minskade störningar och risker.125 

 Oskarshamns kommun bör inte ny bebyggelse uppföras på jordbruksmark med hög 

bördighet och rationell arrondering samt inom värdefulla ängs- och hagmarker. ￼ 

Byggande i anslutning till jordbruksmark kan ske om kulturspår och kulturmiljöer 

med höga värden bevaras. 126 

5.5.3 Konsekvenser 

Under avsnittet ”Hälsa och miljö” i planförslagets inledande del, del 1, anges vilket 

förhållningssätt Oskarshamns kommun har till ett antal potentiella miljö- och hälsorisker 

och hur förekomsten av dessa ska beaktas i kommande arbete med detaljplanering och 

lovgivning. Eftersom det är i den översiktliga planeringen som många av de övergripande 

övervägandena för lokalisering av ny bebyggelse görs, har översiktsplanen, tillsammans 

med kommunens risk- och sårbarhetsanalys, en viktig funktion när det gäller att identifiera 

och förebygga risker på ett tidigt stadium. I de fall strategiska åtgärder genomförs i tidiga 

skeden, förbättras också förutsättningarna för att nå en bra helhetslösning. Ett sådant 

arbetssätt tenderar även att bli kostnadsbesparande och underlätta efterföljande 

planläggnings- och genomförandeprocess. Att risker beaktas i ett tidigt skede bedöms 

därför vara en förutsättning för uppnåendet av en hållbar samhällsutveckling.  

Förorenade områden 

I ÖP 2030 anges att Oskarshamns kommun ska sträva efter att uppfylla miljökvalitetsmålet 

”Giftfri miljö” med målsättningen om att kunna lämna över en miljö fri från gifter till 

kommande generationer.127 Kommun påtalar också att effekterna av ett förändrat klimat, 

med högre vattenstånd och fler översvämningar riskerar att ge oönskade följder i form av 

spridning av föroreningar inom kommunen. Att identifiera, undersöka och åtgärda områden 

som förorenats framhålls därför som ett viktigt led i arbetet med att minska riskerna för att 

människor och miljö utsätts för farliga ämnen.  

Planförslaget innehåller en angivelse om att det finns 350 potentiellt eller konstaterat 

förorenade områden inom kommunen, varav cirka 60 objekt med riskklass 1–2. Bortsett 

från uppgiften om att majoriteten av föroreningarna förekommer inom Oskarshamn stad 

saknas angivelser om var i kommunen de förorenade områdena är belägna. Därmed är det 

inte möjligt att utifrån ÖP 2030 få en uppfattning av hur dessa lägen förhåller sig till den 

befintliga bebyggelsen eller den föreslagna förändringen av markanvändningen inom 

kommunen.  

I ÖP 2030 anges emellertid att den regionala inventeringen av potentiellt förorenade 

områden i Oskarshamns kommun ska vara vägledande vid detaljplanering, prövning av 

förhandsbesked och bygglov. Att potentiella föroreningar beaktas vid beslut om 

markanvändning och fysisk planering samt att den regionala inventeringen används som 

kunskapsunderlag bedöms vara positivt. Planförslaget skulle därför med fördel även kunna 

kompletteras med en uppgift om var EBH-stödet står att finna. 

I planförslaget anges även att det i första hand är objekt i riskklass 1 och 2 som prioriteras 

vidare för utredningar och vid behov av hjälpande åtgärder inom kommunen. Det framgår 

dock inte hur många av de totalt 60 prioriterade områdena (riskklass 1 och 2) som ligger på 

                                                 
124 Ibid, sid. 102 
125 Ibid, sid. 102 
126 Ibid, sid. 121 
127 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 35 
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kommunens tillsynsansvar, om det finns områden som avseende åtgärdsförslag bör 

prioriteras framför andra och inom vilken tid åtgärdsförslag ska tas fram. 

Frågan kopplar även till kommunens arbete med MKN för vatten. Ett åtgärdande av 

föroreningar inom områden med förhöjd spridningsrisk (såsom ras- och erosionsrisk eller 

översvämning) är ett viktigt led i att uppnå kvalitetskraven för vatten (såväl grund-, kust- 

som ytvattenförekomster) och i ambitionen om att vattendrag med god kemisk status inte 

får försämras.   

Hade ÖP 2030 kompletterats med riktlinjer för hur de prioriterade områdena (riskklass 1 

och 2) ska hanteras hade planförslaget skapat bättre förutsättningar för ett mer strategiskt 

och systematiskt arbete för att uppnå miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. 

Sammantaget bedöms ÖP 2030 innebära obetydliga konsekvenser avseende hanteringen 

av förorenade områden jämfört med ett nollalternativ. 

Radon  

Att planförslaget innehåller en redovisning av förekommande högriskområden inom 

kommunen och en precisering av de riktvärden som gäller för befintlig- samt ny bebyggelse 

är positivt. Dock saknas koppling till översiktsplanens del 3 och de ortspecifika 

planeringsunderlag som där anges. Flera av de utvecklingsområden som föreslås i ÖP 2030 

är lokaliserade till områden som bedöms ha en förhöjd risk för markradon. Det är därför 

viktigt att belysa krav på radonprovning i kommande planprocesser, särskilt för 

utvecklingsområden där det finns en risk för förhöjd radonhalt. Detta skulle därför med 

fördel kunna lyftas i de ställningstaganden som görs för respektive ort i syfte att säkerställa 

att frågan beaktas i kommande skede.  

Idag finns goda förutsättningar att uppföra byggnader radonsäkert och under förutsättning 

att nya bostäder uppförs radonsäkert så att Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3 innehålls 

bedöms planförslaget inte orsaka några negativa konsekvenser för människors hälsa. ÖP 

2030 bedöms till sitt innehåll vara likvärdigt ÖP 2000 varvid planförslaget bedöms innebära 

obetydliga konsekvenser jämfört med ett nollalternativ. 

Elektromagnetiska fält  

Angivelsen om att Oskarshamns kommun ska tillämpa försiktighetsprincipen vid planering 

av nya bostäder, skolor, förskolor samt vårdinrättningar i närheten av förhöjda 

elektromagnetiska fält minskar risken för att människor exponeras för elektromagnetisk 

strålning i sin hemmiljö, i skolan eller i arbetslivet. Planförslaget bedöms därmed bidra 

positivt till miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö”. Planförslaget innebär också ett 

förtydligande av kommunens förhållningssätt till elektromagnetiska fält jämfört med 

tidigare ÖP (ÖP 2000). Då det saknas nationella riktvärden som preciserar vilken 

exponeringsnivå från magnetfält som kan anses vara tolerabla i samband med fysisk 

planering bedöms kommunens planeringsunderlag vara av extra vikt. Därmed görs 

bedömningen att ÖP 2030 innebär en minskad risk för att människors hälsa påverkas 

negativt till följd av elektromagnetiska fält jämfört med ett nollalternativ. ÖP 2030 bedöms 

därmed innebära en förväntad positiv konsekvens för människors hälsa och 

välbefinnande än nollalternativet. 

 

Buller och luftkvalitet 

Av planförslaget framgår att särskilt bullerutsatta områden inom Oskarshamns kommun är i 

närheten av högt trafikerade vägar såsom E22, RV 37/47 m.fl. samt industriområden där 

hamnen lyfts fram särskilt. Det är även i dessa områden som främst kan kopplas till högre 

halter av luftföroreningar inom kommunen. 

Innehållet i ÖP 2030 är dock främst en precisering av de lagkrav och praxis som gäller vid 

fysisk planering. Även om Oskarshamns kommun inte berörs av förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller vore det positivt om ÖP ändå innehöll en tydligare redovisning om var 
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infrastrukturen innebär problem med buller. Genom att vara tydlig med var buller ger 

problem kan kommunen skicka tidiga signaler kring var det krävs varsamhet eller särskilda 

åtgärder i kommande detaljplanering.  

Frågan är kanske särskilt viktig vid förtätning av stadsmiljön. En förtätning skulle kunna 

generera mer trafik i staden och därmed ge upphov till effekter såsom förhöjda bullernivåer 

och en försämrad luftkvalitet. En förtätning av staden där nya bostäder byggs i strategiska 

stråk och knutpunkter för kollektivtrafik, är visserligen positivt för resandeunderlagen, men 

skulle också kunna leda till att fler i framtiden kommer att utsättas för högre bullernivåer. 

De riktlinjer som refereras till genom de vägledande planeringsunderlag berör 

huvudsakligen ljudnivån inomhus. Det bör därför beaktas att även om tillfredsställande 

ljudmiljö kan säkerställas inomhus kan förtätning komma att leda till att fler människor 

kommer att vistas i bullerutsatta områden. 

Vid bedömning av planförslagets konsekvenser är det främst fyra utvecklingsområden för 

bostadsbebyggelse som bör lyftas fram särskilt; Klämma (nr. B14), Fastighet Städet 1 (nr 

B11) och Söder om RV 37/47 (nr. B12 och B13).  

De fyra utvecklingsområdena är belägna i nära anslutning till högt trafikerad väg- eller 

järnväg. Område B12-B13 är lokaliserade invid RV 37/47 varvid de höga trafikflödena 

riskerar att ge upphov till negativa effekter i form av buller och försämrad luftkvalitet. 

Planförslaget anger därför att en ny sträckning av RV 37/47 är en förutsättning för att 

utvecklingsområde B12-B13 ska kunna tas i anspråk för bostäder. Motsvarande angivelse 

saknas emellertid för utvecklingsområde B12 som föreslås för bostäder, förskola och 

verksamheter i blandade former. Bostadsbebyggelse och förskoleverksamhet är känslig 

markanvändning och barn är särskilt känsliga för exponering av buller och försämrad 

luftkvalitet då de tillbringar en stor del av sin uppväxt i bostadsområdet, i förskola och 

skola. Ljudmiljöerna i dessa områden har därmed en stor betydelse för barnens utveckling 

och lärande där buller kan medföra kroniska effekter för barnens kognitiva utveckling, 

minne och läsförmåga.128 För att undvika att planförslaget ger upphov till negativa 

konsekvenser för framtida invånare bosatta i område B12 borde en ny dragning av RV 

37/47 utgöra en förutsättning för områdets utveckling likt vad som angivits för 

angränsande utvecklingsområden. Kommunen avser att beskriva bullerpåverkan för 

respektive område inför kommande planläggning. 

Utvecklingsområde Klämma (B14) är lokaliserat söder om järnvägen. Även om dagens 

tågrörelser inte bedöms utgöra ett hinder mot exploatering av området, bör en utveckling 

av området för bostadsändamål ske med beaktande av att mängden tågtransporter kan 

komma att öka i framtiden och därmed även områdets exponering för buller. En utveckling 

av området för bostäder riskerar också att stå i strid med kommunens vägledande 

planeringsunderlag om att stärka större transport- och kommunikationsstråk129 där 

utveckling av kommunens järnväg med hamnanknytning ses som en potentiell 

konkurrensfördel.130 Utöver detta behöver risken för vibrationer för bebyggelse nära 

järnväg beaktas i kommande planering.  

Sammantaget innebär ÖP 2030 ingen väsentlig förändring av beskrivningarna avseende 

buller i översiktsplanen jämfört med ÖP 2000. Trots det bedöms den planerade förtätningen 

av Oskarshamns stad som lyfts i ÖP 2030 innebära att miljöaspekten får en allt större vikt. 

Orsaken till det är att en förtätning av staden bedöms öka risken för störning till följd av 

buller. Som beskrivits ovan avser riktlinjerna huvudsakligen ljudnivån inomhus. Även om 

tillfredsställande ljudmiljö kan säkerställas inomhus kan förtätning komma att leda till att 

                                                 
128 Naturvårdsverket, Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, NV-01534-17, September 

2017, https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/buller/buller-

skolgard/vagledning-riktvarden-buller-skolgard-2017-08-28.pdf 
129 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 31 
130 Ibid, sid. 29 
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fler människor vistas i bullerutsatta områden. Av denna anledning bedöms ÖP 2030 

innebära en risk för negativ konsekvens jämfört med ett nollalternativ. 

Farligt gods på väg, järnväg och hav 

Av planförslaget framgår att det finns tre, av länsstyrelsen och Trafikverket, utpekade 

transportleder för farligt gods; riksväg 37/47, E22 samt Åsavägen från södra infarten vid 

E22 och vidare på Verkstadsgatan till Gotlandsterminalen i hamnen. Dock omnämns inte 

järnvägen Oskarshamn-Berga, som även den utgör transportled för farligt gods. Samtliga 

farligt gods-klasser bedöms kunna transporteras på järnvägen.131 Kommunen anger 

emellertid att Länsstyrelsens riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 

transporteras farligt gods följs. Som vägledande planeringsunderlag anges också att risker 

inom 150 meter från identifierade riskkällor ska beaktas vid plan- och bygglovsärenden. 

Under förutsättning att riskerna kopplade till ovan nämnda transportleder beaktas i 

kommande planarbete och att RV 37/47 får en ny dragning innan föreslagna 

utvecklingsområden B11-B13 tas i anspråk bedöms ÖP 2030 inte medföra någon förhöjd 

risk sett till transport av farligt gods. 

Av planförslaget framgår att kommunen strävar efter att samlokalisera verksamheter som 

är beroende av tunga transporter till strategiska platser inom de stora transportstråken 

med goda kommunikationsmöjligheter. Det logistikcentrum som planeras invid södra 

infarten är ett led i detta arbete. Förekomsten av ett logistikcentrum på denna plats skulle 

innebära att en stor andel tung trafik inte längre skulle behöva trafikera stadens mer 

centrala delar. Logistikcentrumets potential framgår av FÖP Oskarshamn: ”Genom att även 

förlägga den magasinering som idag sker på norra hamnen till detta område kan ännu mer 

tung trafik undvikas i centrum, samtidigt som större delar av norra hamnen kan bli föremål 

för stadsförädling.”132 

Den pågående stadsomvandlingen i hamnområdet i Oskarshamn har medfört att transport 

av farligt gods med infart via Björngatan alternativt Norra Fabriksgatan vidare mot 

Skeppsbron eller Norra Strandgatan inte längre utnyttjas i samma utsträckning som när ÖP 

2000 antogs. Ambitionen om ett logistikcentrum med potential att ytterligare avlasta 

stadens centrala delar från farligt gods bedöms också vara positivt ur ett riskperspektiv. 

Denna ambition är dock inte ny för ÖP 2030. Planerna redovisas även i FÖP för 

Oskarshamns stad (2011). Sammantaget görs därför bedömningen att planförslaget 

innebär obetydliga konsekvenser för riskerna kopplade till transport av farligt gods 

jämfört med ett nollalternativ. 

Farlig verksamhet 

Som framgår av planförslaget innebär möjligheten att nyttja befintlig infrastruktur stora 

fördelar. En förtätning av staden har potential att erbjuda såväl positiva ekonomiska 

effekter som transportrelaterade fördelar. En förtätning kan också medföra en rad 

utmaningar, inte minst när ibland motstridiga intressen behöver samsas om ytan. En sådan 

konfliktzon uppstår vid förtätning kring industriell verksamhet. 

Industrier kan utgöra en fara för människors hälsa och säkerhet, alternativt orsaka 

olägenheter på annat sätt, genom till exempel trafik- och verksamhetsbuller, ljusförorening, 

vibrationer, farliga transporter, lukt, emissioner till luft, brandfara, explosionsrisk med 

mera. Ny bostadsbebyggelse i närområdet till industriell verksamhet kan också innebära att 

verksamheten beläggs med restriktioner, alternativt inte kan expandera och utvecklas på 

platsen, något som därmed begränsar möjligheten för framtida tillväxt i företagen. 

                                                 
131 Oskarshamns kommun, https://www.oskarshamn.se/globalassets/bygga-bo-

miljo/dokument/detaljplaner/dp-pa-samrad-granskning/kombiterminalen/riskbedomning.pdf 
132 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 45 
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ÖP 2030 innehåller en angivelse om att Oskarshamns kommun har en komplex riskbild med 

flera Sevesoanläggningar och farliga verksamhet enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor (2 kap. 4§)133 Dock saknas angivelser om vilka dessa verksamheter är, vad de 

består av samt var i kommunen de är belägna. Därmed är det inte möjligt att utifrån ÖP 

2030 få en uppfattning av hur verksamheternas lokalisering förhåller sig till den befintliga 

bebyggelsen eller den föreslagna förändringen av markanvändningen.  

En av de verksamheter som är förknippade med Oskarshamn är Oskarshamns 

kärnkraftanläggning (OKG AB). OKG är beläget på Simpevarpshalvön i Oskarshamns 

kommun, drygt två mil nordost om Oskarshamn. Inom anläggningen finns tre 

kärnkraftsreaktorer, varav två idag är avställda. I anläggningens närhet finns även SKB 

Clab som är ett centralt mellanlager för använt kärnbränsle från Sveriges alla 

kärnkraftverk.134 De händelser och risker som är kopplade till kärnkraftsverksamheten är 

reaktorolycka, olycka kopplad till Clabs verksamhet såsom inledning av kärnklyvning, 

olycka vid transport av använt kärnbränsle eller sabotage/terrorangrepp mot OKG, Clab 

eller kärnbränsletransport.135  

Konsekvenserna av en kärnteknisk olycka blir sannolikt omfattande och strålningen skulle 

orsaka stora negativa konsekvenser för människors liv och hälsa. Även om utsläppen i 

händelse av en olycka inte begränsas till Oskarshamns kommun ökar risken att utsättas för 

skadlig strålning med närheten till anläggningen. Regeringen har beslutat om nya 

beredskaps- och planeringszoner för verksamheter med joniserande strålning. Beredskaps- 

och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds i syfte att kunna vidta 

effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. För OKG innebär det en 

inre beredskapszon med en ungefärlig radie på fem kilometer och en yttre beredskapszon 

med en ungefärlig radie på 25 kilometer. Kring centrala mellanlagret för använt kärnbränsle 

(Clab) införs en planeringszon med en ungefärlig radie på två kilometer.  

I och med den nya beredskapsplaneringen införs även en planeringszon med en ungefärlig 

utsträckning på 100 kilometer. I planeringszonen ska det finnas en planering för utrymning 

som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för 

inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter. De nya 

zonerna ska vara implementerade i beredskapsplaneringen senast den 1 juli 2022.136 

För den inre beredskapszonen (radie fem kilometer) är avsikten att utrymning ska kunna 

genomföras inom fyra timmar efter beslut från räddningsledaren. Syftet med den inre 

beredskapszonen är att, oavsett vad som händer på kärnkraftverket, skapa förutsättningar 

att nå det mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, 

nämligen att undvika allvarliga deterministiska effekter.137  

För den yttre beredskapszonen (radie på ca. 25 km) är syftet istället att, oavsett vad som 

händer på kärnkraftverket, skapa förutsättningar att nå det näst mest prioriterade målet för 

strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen att minska sannolikheten för 

stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. Av denna anledning rekommenderas 

att den yttre beredskapszonen delas in i områden som möjliggör att olika sektorer och olika 

avstånd kan utrymmas beroende på händelsen och de rådande omständigheterna. I de fall 

                                                 
133 Ibid, sid 41 
134 Strålsäkerhetsmyndigheten, Oskarshamns kärnkraftverk, 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/karntekniska-anlaggningar-i-drift-i-

sverige/oskarshamns-karnkraftverk/ 
135 Emmaboda kommun, Risk- och sårbarhetsanalys för Emmaboda kommun, 2015-10-05, 

https://www.emmaboda.se/download/18.508bcea9153eb2a15c1d35e/1463994573726/Risk-

%20och%20s%C3%A5rbarhetsanalys.pdf 
136 Strålsäkerhetsmyndigheten, Beredskaps- och planeringszoner, 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/beredskap/beredskaps--och-planeringszoner/ 
137 Strålsäkerhetsmyndigheten, Beredskaps- och planeringszoner 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/803a831e8c5d4f66be2fd97ee6d26fd0/oversyn-av-

beredskapszoner.pdf 
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det finns tidig information om en störning på kärnkraftverket och förutsättningarna i övrigt 

medger att utrymning kan genomföras, bör planeringen möjliggöra att de områden som 

ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut 

från räddningsledaren. Om dessa villkor inte är uppfyllda, bör planeringen istället 

möjliggöra att de områden som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 15 km kan 

utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren, samtidigt som 

inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter kan rekommenderas i de områden 

som ligger i förväntad vindriktning inom cirka 15 till 25 km. Vidare anges att planeringen 

bör möjliggöra att barn och gravida prioriteras vid utrymning samt att sjuka i behov av vård 

och personer inom äldreomsorgen kan vara kvar i områden som utryms.138 

  
Figur 12. Omfattning av inre och yttre beredskapszon kring kärnkraftverket i Oskarshamn. 
Kartkälla: Strålsäkerhetsmyndigheten139 

Det i ÖP 2030 angivna vägledande planeringsunderlaget om att samhällsviktiga 

verksamheter, med personer inom riskgrupper, eller svårutrymda verksamheter inte bör 

lokaliseras inom den inre beredskapszonen140 ligger väl i linje med ovan nämnda planering. 

Då förekomsten av svårutrymda verksamheter riskerar att försvåra en utrymning inom 

angiven tid (fyra timmar) bedöms planeringsunderlaget vara positivt ur ett 

riskhanteringsperspektiv.  

                                                 
138 Ibid. 
139 Strålsäkerhetsmyndigheten, Beredskaps- och planeringszoner 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/803a831e8c5d4f66be2fd97ee6d26fd0/oversyn-av-

beredskapszoner.pdf 
140 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 43 



 

63 

 

Det vägledande planeringsunderlaget utesluter emellertid inte ny bebyggelse inom 

kärnkraftverkets inre beredskapszon. I planeringsunderlaget anges att ny bebyggelse inom 

detta område ”ska vägas mot risken att människor kan drabbas av allvarliga skador vid en 

eventuell olycka”. 141 För att eventuell ny bebyggelse inom detta område inte ska riskera att 

försvåra eller omöjliggöra en effektiv utrymning i händelse av en olycka vid OKG eller Clab, 

skulle det vägledande planeringsunderlaget med fördel kunna innehålla en precisering av 

förfarandet vid hantering av plan- eller lovärenden som berör den inre beredskapszonen. 

Lämpligheten av tänkt exploatering bör också utvärderas genom en tidig dialog med 

Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB). 

I och med att större delen av Oskarshamns kommun omfattas av den yttre 

beredskapszonen innebär den, i ÖP 2030 angivna, målsättningen om befolkningstillväxt 

ofrånkomligen att fler människor i framtiden kommer att vara bosatta inom områden som, i 

händelse av olycka vid OKG, riskerar att exponeras för joniserande strålning i en allvarlig 

utsträckning. Befolkningstillväxten ställer också högre krav på berörda myndigheter när det 

kommer till beredskapsplanering, samordning och informationsspridning. En ökande 

befolkning ställer också högre krav på Oskarshamns kommun när det gäller mottagande 

och inkvartering vid utrymning.  

Framtida planering av de i ÖP 2030 föreslagna utvecklingsområdena i Misterhultsbygden 

(Fårbo och Figeholm) samt Oskarshamn stad bör således ske med beaktande av riskerna 

kopplade till den kärntekniska verksamheten och exploateringen bör utvärderas i 

förhållande till möjligheterna att klara den ambition som fastslagits i och med den nya 

beredskapsplaneringen. 

Vid nyetablering av verksamheter i kommunen gäller, enligt viljeriktning i ÖP 2030, att 

verksamheter och etablering som medför buller, föroreningar eller störande trafik i möjlig 

mån ska placeras i områden utanför tätorterna, med närhet till god infrastruktur.142 En 

planeringsinriktning som innebär att verksamheter som kan orsaka störning i huvudsak 

lokaliseras på avstånd från bostadsbebyggelse innebär minskad risk för olägenheter för 

människors hälsa och välbefinnande. Planeringsinriktningen har därmed potential att bidra 

positivt till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 

Samtidigt bör framhållas att ”klustring”, dvs en planering som innebär att farliga 

verksamheter samlas till en eller flera utvalda platser ofrånkomligen ger upphov till en ökad 

riskbild på platsen. Beroende på verksamheternas art och omfattning kan verksamheterna 

enskilt eller kumulativt orsaka betydande risker inom det aktuella planområdet likväl som 

för dess omgivning.  ÖP 2030 bedöms inte innebära någon betydande skillnad avseende 

planeringsinriktningar eller avsedd markanvändning jämfört med ett nollalternativ. Genom 

översiktsplan 2030 skapas förbättrade möjligheter för Oskarshamns kommun att styra 

bebyggelseutvecklingen inom kommunen och därmed skapas bättre förutsättningar för att 

samlat beakta de risker som är kopplade till OKG och Clabs verksamhet. 

Men beaktat att ÖP 2030 möjliggör att fler människor i framtiden kommer att vara bosatta 

inom kommunen, och därmed även inom beredskapszon för OKG och Clab, riskerar ÖP 

2030 att medföra en större negativ konsekvens i händelse av olycka jämfört med ett 

nollalternativ.  Bedömningen av de kumulativa risker som blir följden av att dessa 

verksamheter samlokaliseras, avgöras inom ramen för verksamhetens tillstånd. Dock gör 

den ökade riskbilden, i kombination med en växande kommunbefolkning, att planförslaget 

bedöms innebära en risk för negativ konsekvens.  

 

                                                 
141 Ibid, sid. 43 
142 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 19 
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5.6 Klimatanpassning 

5.6.1 Förutsättningar 

Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Med de klimatförändringar 

som förväntas, ändras förutsättningarna för hela samhället. Risken för översvämning ökar 

på grund av ökad nederbörd, höga flöden och översvämningar medför ökad risk för erosion 

och skred samt utlakning av markföroreningar. Höga temperaturer under långa perioder 

medför ökad risk för känsliga personer som barn, äldre och sjuka. Dessa effekter behöver 

beaktas. 

Kommunerna har en central roll i detta arbete. Dels är kommunen huvudman för teknisk 

försörjning med ansvar för det förebyggande arbetet mot naturolyckor inom sitt geografiska 

område. Kommunen ansvarar också för den fysiska planeringen som är ett av de viktigaste 

områdena där klimatförändringarna och dess effekter måste förebyggas och tas om hand 

för att det ska vara möjligt att skapa ett robust samhälle. Översiktsplanen vars syfte är att 

ge vägledning om hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden har därför en 

central roll, både vad gäller klimatanpassning av befintlig som kommande bebyggelse. Av 

PBL följer också krav på att kommunen, i översiktsplan, ska redovisa de förhållande som 

med hänsyn till de allmänna intressena i Plan- och bygglagens 2 kap., däribland 

klimataspekter, kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden 

ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (PBL 3 kap. 

4 §). Översiktsplanen ska även redogöra för kommunens syn på klimatrelaterade risker för 

skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion. Likväl 

ska översiktsplanen ange hur sådana risker kan minska eller upphöra (PBL 3 kap. 5 § p. 4). 

Bedömningen av ras, skred och erosion ska kommunen alltid utföra i samband med 

detaljplanering samt vid bygglovsgivning utanför detaljplanelagt område i enlighet med PBL 

(PBL 3 kap. 5 § p. 4). 

Klimatanpassning är ett led i uppfyllandet av miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, dvs 

att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 

så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.143 

Klimatanpassning handlar också i hög utsträckning om att anpassa befintlig infrastruktur till 

ett förändrat klimat. Åtgärder som genomförs för att öka robustheten i system för 

vattenförsörjning, avlopp, elförsörjning, vägar och bebyggelse med mera har därför goda 

förutsättningar att bidra positivt till flera miljökvalitetsmål, exempelvis ”Giftfri miljö”, ”Ingen 

övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, Levande sjöar och vattendrag 

och ”Grundvatten av god kvalitet”. 

5.6.2 Inarbetade åtgärder 

Vägledande planeringsunderlag 

 Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning ska vara utgångspunkt i 

kommunen arbete med att integrera klimatanpassningsfrågorna tidigt i den fysiska 

planeringen.144 

 Klimatanpassning. Klimatrisker och anpassning i den bebyggda miljön. Underlag till 

översiktsplan, Oskarshamns kommun, WSP (2021-02-04). 145 

 Boverkets tillsynsvägledning och Länsstyrelsens rekommendationer avseende 

översvämning till följd av skyfall ska vara styrande i Oskarshamns kommuns arbete 

                                                 
143 Naturvårdsverket, Miljömål, https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljokvalitetsmalen/God-bebyggd-miljo/ 
144 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 44 
145 Ibid, sid. 44 
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med att skydda bebyggelse från att ta skada eller orsaka skada vid översvämning 

från skyfall. 146 

 Kommunens skyfallsanalys ska utgöra underlag för prioritering av områden för mer 

detaljerade studier där åtgärder bedöms nödvändiga. 147 

 Dagvattenplanen (WSP, 2021) har pekat ut lågpunkter i Oskarshamns stad där 

stadens dagvattennät kan kompletteras med flödesreglerande magasin. 148 

 Det statliga myndigheternas översiktliga kartering över riskområden för ras, skred 

och erosion ska tillämpas i vidare planering. 149 

 Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska vara utgångspunkt i 

kommunens långsiktiga planering för att bevara eller skapa grönytor för ett gott 

lokalklimat. 150 

 Oskarshamns kommun tillämpar Boverkets tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker och höga flöden. 151 

 

Viljeinriktningar 

 En utredning om klimatanpassningsåtgärder inom Oskarshamns kommun ska 

genomföras. 152 

5.6.3 Konsekvenser 

I ÖP 2030 redovisas översiktligt de effekter av klimatförändringarna som är att förvänta 

inom Oskarshamns kommun följt av ett antal vägledande planeringsunderlag att beakta i 

kommande planering. Nedan kommenteras några av de utgångspunkter som därmed ska 

gälla vid kommande planering. 

En grundläggande utgångspunkt är att ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller 

bebyggelse med samhällsviktiga funktioner ska lokaliseras över beräknad högsta 

vattennivå/flöde för sjöar, vattendrag och hav samt till områden som inte riskerar att 

översvämmas på grund av skyfall. För större samhällsviktiga verksamheter av nationell 

eller regional betydelse ska ovanstående även kompletteras med en god säkerhetsmarginal. 

Utgångspunkten om att undvika att lokalisera bebyggelse till områden som riskerar att 

översvämmas bedöms vara positiv ur miljö- och hållbarhetssynpunkt av flera skäl. Ur 

miljöperspektivet kan påverkan på vattenkvaliteten lyftas fram särskilt. Genom att undvika 

nybyggnation i områden med risk för översvämning minskar risken för att föroreningar 

(avrinnande dagvatten, bräddning av avlopp med mera) transporteras orenat direkt till 

recipient. Ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är utgångspunkten också positiv då 

materiella skador undviks. 

Vattennära bebyggelse löper generellt också en ökad risk att drabbas av ras och skred till 

följd av erosionsprocesser. Genom att undvika bebyggelse i områden som riskerar att 

översvämmas vid höga flöden/vattennivåer minskas också riskerna för att bebyggelsen 

skadas till följd av ras, skred och erosionsprocesser, vilket är positivt. 

Som nämnts i avsnitt 5.4 Vattenkvalitet och vattenmiljöer har Oskarshamns kommun 

utarbetat en dagvattenplan vars resultat har inarbetats i ÖP 2030. De ytor för hantering av 

dagvatten som redovisas i planförslaget bedöms innebära förbättrade möjligheter för ett 

lokalt omhändertagande av dagvatten jämfört med ett nollalternativ. Åtgärderna innebär 

vidare att dagvatten kan fördröjas där det uppstår och därmed minskar risken för att 

dagvattennätet översvämmas vid en större regnhändelse och att föroreningar leds orenat 

                                                 
146 Ibid, sid. 45 
147 Ibid, sid. 45 
148 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 45 
149 Ibid, sid. 46 
150 Ibid, sid. 46 
151 Ibid, sid. 47 
152 Ibid, sid. 85 
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till recipient. Sett ur ett klimatperspektiv, där frekvensen av större regnhändelser bedöms 

öka, har åtgärder som fördröjer avrinningen vid höga flöden ett mycket stort miljövärde.  

På samma sätt bedöms åtgärder i syfte att minska andelen hårdgjord yta i respektive 

detaljplan öka robustheten i dagvattennätet och reducera föroreningsspridningen till 

recipient. Eftersom gröna ytor i stadsmiljö fungerar avkylande och hindrar lagring av värme 

bedöms dylika åtgärder också bidra positivt till ett bättre lokalklimat i staden.  

Även om ÖP 2030 innehåller en angivelse av vilka planeringsunderlag som ska tillämpas vid 

planering av framtida markanvändning saknas angivelser kommunal inriktning och 

ställningstaganden. Det är helt enkelt svårt att utifrån ÖP 2030 skapa sig en översikt av 

vilka nivåer som ska tillämpas eller vilka ortspecifika utmaningar som finns inom 

Oskarshamns kommun. I detta avseende bedöms planförslaget innebära försämrade 

möjligheter för klimatanpassning av Oskarshamns stad jämfört med dess föregångare; 

Fördjupad översiktsplan för Oskarshamns kommun (2014). Därför bedöms det vara mycket 

positivt att Oskarshamns kommun avser att genomföra en kommunspecifik utredning om 

klimatanpassning. Under förutsättning att en utredning om klimatanpassning genomförs 

och att denna innehåller en samlad redovisning av de förutsättningar och utmaningar som 

kommunen kommer att ställas inför på grund av klimatförändringar samt tydliga förslag till 

strategier för att hantera dessa risker bedöms planförslaget skapa förbättrade möjligheter 

att beakta klimataspekterna i kommande planering än ett nollalternativ. Planförslagets 

bedöms därför innebära en möjlighet till positiv konsekvens jämfört med ett 

nollalternativ.  

5.7 Social hållbarhet 

I detta avsnitt bedöms ÖP utifrån sitt bidrag att skapa goda livsmiljöer för de som bor, 

verkar och vistas i Oskarshamns kommun. Bedömningen görs utifrån tre perspektiv; social 

sammanhållning, jämlikhet samt konsekvenser för äldre och barn. Bedömningen görs 

utifrån Plan- och bygglagens portalparagraf som beskriver det övergripande syftet med 

lagen; att främja en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden. Vidare baseras bedömningen på relevanta preciseringar av miljömålet 

God bebyggd miljö, exempelvis "God vardagsmiljö", "Hållbar samhällsplanering" och 

”Natur- och grönområden”. 

5.7.1 Social sammanhållning 

5.7.1.1 Bedömningsgrunder 

Social sammanhållning är ett paraplybegrepp som innefattar attityder och beteenden och då 

framförallt känslan av tillhörighet och delad identitet, om gemensamma värden och 

målsättningar, om samhällsengagemang, tillit och tolerans.  

Mötet är en central förutsättning för att människor ska utveckla delade referensramar och 

respekt för varandra. Genom att samspela med andra lär vi oss vad som förväntas av oss 

och vilka oskrivna regler som gäller i olika grupper och situationer. I dialog med andra 

utvecklar vi egna övertygelser och formar vår egen identitet, inklusive föreställningar om 

vad som utmärker ”vi” och ”dem” när det gäller de olika gemenskaper vi tillhör.  

Mötets funktion som grundförutsättning för social sammanhållning kopplar tydligt till 

översiktsplanens syfte och funktion, dvs skapar planen förutsättningar för att fysiskt binda 

ihop stadens olika delar och därmed möjliggöra möten mellan olika grupper? Bedömningen 

av översiktsplanens bidrag till sammanhållning genomförs också utifrån frågeställningen om 

hur planerad markanvändning bedöms bidra till sammanhållning genom mötesplatser och 

tillgänglighet?  
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5.7.1.2 Planens inriktning  

ÖP innehåller en ambition om att överbrygga barriäreffekterna och motverka rumslig 

segregation, för en mer sammanhängande kommun där allt upplevs nära. För detta syfte 

anger planen att korta avstånd med goda gång- och cykelmöjligheter är en 

grundförutsättning. Korta avstånd ska skapas genom komplettering och koncentrering av 

bebyggelse, både inom redan bebyggda områden och inom utvecklingsområden. 

Inriktningen är att utvecklingen av nya bostäder, handel och service huvudsakligen ska 

fokuseras kring viktiga noder och sammanlänkande stråk. Genom att sammankoppla en ort, 

som saknar fullskaligt utbud, med en annan ort i dess omland avser planen skapa bättre 

förutsättningar för utveckling och service. Genom förtätning, med delvis nytt innehåll, inom 

befintliga bebyggelsestrukturer genereras både ett större befolkningsunderlag och 

serviceutbud samtidigt som det skapas en betydande närhet till dessa. 

Att utveckla centrum och stärka befolkningsunderlaget inom centralorten anges i ÖP vara 

av högsta prioritet. Centrum ska vara kommunens självklara val för shoppingupplevelse 

med spännande butiker, mötesplatser och arkitektur. Detta ska uppnås genom förädling av 

de offentliga miljöerna och ett samarbete mellan kommun och olika näringsidkare i staden.  

I syfte att bibehålla och ytterligare utveckla stadslivet och upplevelsen av gatan i centrum, 

anger planen en restriktiv hållning när det kommer till förtätning och bostadsomvandling i 

den kommersiella stadskärnan. De publika och utåtriktade verksamheterna i bottenplan bör 

bevaras.  

I kontrast mot de kommersiella ytorna framhåller planen även att kommunens natur- och 

rekreationsområden har stora värden som mötesplatser mellan människor och att dessa bör 

bevaras och utvecklas. 

Planen anger även att utformningen av bostadsmiljön, liksom alla offentliga ytor, ska ske 

med beaktande av möjligheten att skapa gemenskap. För att uppnå detta och säkerställa 

tillgängligheten för alla oavsett funktionsförmåga, ålder, kön och bakgrund ska kommunen 

fortlöpande arbeta enligt principen om universell utformning.  

Planen föreslår vidare att nya mötesplatser kan skapas genom att en befintlig lokal används 

på nya sätt alternativt vid olika tider på dygnet. En sådan lösning har förutsättningar att 

sammanföra en blandning av människor, skapa levande miljöer under större delar av 

dygnet och verka brottsförebyggande. Det kan dessutom bidra till att kommunens rika 

föreningsliv kan bibehållas och utvecklas. 

5.7.1.3 Konsekvenser 

Översiktsplanens övergripande målsättning är tillväxt. Genom ett ökat befolkningsunderlag 

skapas förutsättningar för ett ökat serviceutbud och handel där människor kan mötas.  

Handeln har betydelse som mötesplats i alla orter men bedöms vara av särskild betydelse 

för de mindre orterna och möjligen stadsdelscentrum där den lokala butiken ofta blir en 

viktig mötesplats. En medveten satsning på centrumutveckling bedöms skapa goda 

förutsättningar för ett levande stadsliv och möten mellan människor. Måluppfyllelsen 

bedöms dock i hög grad vara beroende av i vilken utsträckning utbudet i centrum lyckas 

konkurrera med den externa handeln. I detta sammanhang kan det vara värdefullt att 

tänka bortom det rent kommersiella. Icke-kommersiella aktörer inom föreningsliv, konst 

och kultur, offentlig service och delandeekonomi är också potentiella hyresgäster med 

möjlighet att bidra till målsättningen om Oskarshamns centrum som en självklar målpunkt 

och mötesplats. En mångfald och variation av utbudet skapar en balans mellan det 

offentliga och det privata och öppnar för social interaktion och utvecklande möten. Genom 

att exempelvis utgöra kontaktyta mellan fastighetsägare och icke-kommersiella 

verksamheter skulle Oskarshamns kommun kunna verka för en ökad mångfald och därmed 

även i högre grad bidra till uppfyllande av målet om social sammanhållning. 
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Inomhusmiljöer är också en del av det offentliga rummet. Det är därför positivt att planen 

lyfter aspekten att befintliga lokaler kan användas på nya sätt alternativt på nya tider. Det 

är en möjlighet att kunna utöka det offentliga rummet. 

Nämnas kan även att mark som är obebyggd kan fylla sociala funktioner som mötesplats 

eller för oorganiserade fritids- eller kulturaktiviteter. För att minska risken för att sådana 

funktioner påverkas negativt rekommenderas att sociala konsekvensbeskrivningar och 

integrerade platsanalyser regelmässigt genomförs i kommande detaljplanering. 

Huruvida ÖP 2030 skapar förutsättningar för att fysiskt binda ihop stadens olika delar och 

därmed möjliggöra möten mellan olika grupper är svårt att bedöma. ÖP 2030 berör inte 

frågan. ÖP 2030 innehåller inte heller någon beskrivning av vilka barriärer som idag finns 

inom kommunen. Hur påverkas möjligheterna av att befintlig infrastruktur genomkorsar 

staden och serviceutbudet huvudsakligen finns i västra delen? Vilka utmaningar och 

möjligheter finns och hur avser kommunen att arbeta i frågan vid utveckling av de 

bostadsområden som planeras i östra staden. Dessa frågor skulle med fördel kunna belysas 

tydligare i ÖP. 

5.7.2 Jämlikhet 

5.7.2.1 Bedömningsgrunder 

Jämlikhet uppnås när alla människor har samma rättigheter. Bedömningarna som görs i 

detta avsnitt utgår ifrån frågeställningen: i vilken utsträckning bidrar planen till att skapa 

jämlika förutsättningar för människor med olika bakgrund, socioekonomiska 

förutsättningar, kön, sexuell läggning och etnicitet när det kommer till tillgänglighet till det 

offentliga rummet och möjligheten att påverka sin omgivning? Frågeställningen har 

koppling till såväl de globala hållbarhetsmålen som de nationella jämställdhetspolitiska 

målen och de transportpolitiska målen. 

5.7.2.2 Planens inriktning 

Översiktsplanen innehåller tydliga målformuleringar som syftar till att ge planen styrning 

mot ett mer jämlikt samhälle. Planen betonar att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra 

de vägval kommunen gör och att kommunen löpande ska arbeta för att de beslut som 

fattas ska resultera i likvärdiga villkor för alla - oavsett människors bakgrund och behov. Ett 

rättighetsbaserat arbetssätt ska genomsyra kommunens arbete där bland annat barn-, 

äldre-, funktions- och jämställdhetsperspektiv ska tillämpas i planeringen. 

5.7.2.3 Konsekvenser 

Det bedöms vara positivt att kommunens ambition om att ”bygga för alla” tydliggörs och att 

det rättighetsbaserade arbetssättet särskilt framhålls. Det är ofta en förutsättning för att 

frågorna ska få ett framtida genomslag i den fysiska planeringen.  

I planen anges att tillgången på bostäder för ungdomar, nyanlända och personer som är i 

behov av bostad med särskild service, till exempel äldre och personer med 

funktionsvariation är begränsad i hela Kalmar län. Planens generella strategi om att erbjuda 

ett brett utbud av service och boende bedöms därför kunna gynna såväl jämställdheten 

som olika socioekonomiska grupper generellt. Mycket av dagens nyproduktion präglas 

emellertid av höga boendekostnader, varvid det finns en risk att svaga grupper på sikt 

omfördelas till mer perifera områden när boendekostnader i förtätade eller renoverade 

områden stiger. För att säkerställa att ambitionen ”bygga för alla” verkligen realiseras 

bedöms det vara viktigt att de socioekonomiska förutsättningarna beaktas och analyseras i 

planeringen för de enskilda områdena. Inom ramen för dessa analyser bör också både 

fördelnings- och jämställdhetseffekter belysas. 

En generell inriktning för efterföljande planering är också att den byggda miljön, de 

offentliga rummen, gång- och cykelstråk och kollektivtrafiken ska ha en universell och 
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trygghetsskapande utformning. Även i detta avseende bedöms planen inverka positivt på 

jämlikheten. 

För att uppnå jämlikhet i planeringen behöver dessa frågor finnas med hela vägen. I 

planprocessen handlar det i huvudsak om vilka frågor som ställs och vilka problem som 

formuleras. I planinnehållet handlar det om vilka svar och vilka lösningar som anvisas. Det 

ger sig själv att de frågor som inte ställs och de problem som inte identifieras inte heller 

kommer att hitta sina svar eller sin lösning i det resultat som presenteras. Kommande 

planering bör därför inriktas på att redan tidigt inkludera perspektivet om universell 

utformning, gärna genom att analyser av sociala behov och konsekvenser tillåts ligga till 

grund för planeringen. 

En medvetenhet om dessa frågors vikt genomsyrar också planförslaget redan idag. Bland 

annat anger planen att möjligheten att påverka sin egen miljö, sitt bostadsområde och sin 

stad är en viktig förutsättning för ”ett gott vardagsliv”. Samtidigt finns en vetskap om att 

alla grupper inte har möjlighet att delta i samhällsplaneringen på lika villkor. Att hitta 

former för deltagande i syfte att komma tillrätta med detta är därför viktigt. Oskarshamns 

kommuns ambition om att ”skapa dialog och ge förutsättningar för delaktighet på nya, 

kreativa sätt ” är därför mycket positivt. Dessa nya former för delaktighet i 

samhällsplaneringen bör kommunen fortsätta att arbeta med och utveckla. 

5.7.3 Äldre och barn 

5.7.3.1 Bedömningsgrunder 

I detta avsnitt görs en bedömning av vilka konsekvenser översiktsplanen har för 

kommunens äldre, respektive yngre befolkning. Centrala frågeställningar är; Tas barns 

behov och synpunkter tillvara i planen? Hur ska barnperspektiv respektive barns perspektiv 

beaktas i framtida fysisk planering? Vad innebär de föreslagna utvecklingsstrategierna för 

en äldre befolkning? 

5.7.3.2 Planens inriktning  

Äldre 

Oskarshamns kommun har en äldre befolkning än riket i övrigt och den andel av 

befolkningen som är 65 år eller äldre ökar. En åldrande befolkning ställer krav på 

anpassning av både befintligt bostadsbestånd och de bostäder som byggs idag. I planen 

identifieras därför behovet av olika typer av 55+, senior- och trygghetsboende för de äldre 

som är för friska för äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad 

de kan få i sina nuvarande hem. I ÖP framhålls vikten av att dessa bostäder är funktionellt 

utformade utifrån målgruppen och att de erbjuder gemensamhetslokaler för samvaro.  

I översiktsplanen konstateras även att risken för ensamhet bland äldre riskerar att öka till 

följd av att service, arbete och inköp i ökad utsträckning kan ske från hemmet. När de 

tidigare mötesplatserna förlorar sitt värde behövs ett större fokus på att planera de 

gemensamma miljöerna, men även bostadskvarter så de erbjuder möjligheter till 

gemenskap. 

Barn 

Översiktsplanen lyfter upp och understryker barn som rättighetsbärare med koppling till 

FN:s barnkonvention. Kommunen har en uttalad ambition om att varje beslut som rör barn 

ska utgå från god kunskap om barns situation, barns bästa samt lyssna till barns åsikter. 

Planen anger att barnkonsekvensanalyser därför alltid ska tas fram inför beslut som rör 

barn och unga. 

Planen lyfter barns särskilda utsatthet vid bostadsbrist, hemlöshet och trångboddhet och 

påtalar att dessa faktorer har en stor påverkan på barns rättigheter och möjligheter till 
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utveckling. I ÖP framhålls även vikten av goda livsmiljöer för barn med fokus på deras 

särskilda behov såsom trygga och säkra skolvägar, inspirerande och tillgängliga miljöer för 

lärande, lek och fritid. 

I översiktsplanen uttrycker kommunen även en ambition om att verka för att hitta nya 

former för att interagera med barn och unga för att öka deras möjligheter till delaktighet i 

frågor som rör samhällsutvecklingen. 

5.7.3.3 Konsekvenser 

Genom komplettering och koncentrering av bebyggelse, både inom redan bebyggda 

områden och inom utvecklingsområden syftar planen till att skapa underlag för service och 

kommunikationer. En sådan utveckling har potential att höja boendekvaliteten för flertalet 

grupper. Fler servicefunktioner samlade på en och samma plats kombinerat med utveckling 

av cykel- och kollektivtrafik innebär förbättrade möjligheter till ett smidigt vardagsliv, inte 

minst för barnfamiljer som ska få ihop vardagen med dagis, skola, inköp och pendling. 

Genom att skapa förutsättningar för en effektivare vardag kan tid frigöras. Exempelvis kan 

det medföra att tid frigörs för att utöva fritidsaktiviteter eller så innebär det en mindre 

stressig vardag. Detta medför positiva konsekvenser, inte minst med avseende på 

människors hälsa. Att skapa livskvalitet i vardagsmiljöer, med speciellt fokus på barns och 

äldres behov, lyfts också i planen vilket bedöms vara positivt. 

Utveckling som innebär en komplettering av bebyggelsen i redan täta miljöer (exempelvis i 

goda kollektivtrafiklägen) bör dock genomföras med beaktande av att det finns risk att 

vissa åldersgrupper påverkas mer än andra. Exempelvis har barn och äldre en mer 

begränsad räckvidd och därmed ett större behov av bostadsnära natur och 

rekreationsmöjligheter. Likaså riskerar barn och äldre att i högre grad påverkas negativt av 

buller och dålig luftkvalitet än vuxna i allmänhet. Det är därför viktigt att risker och 

konsekvenser kopplade just till barns och äldres behov uppmärksammas tidigt i kommande 

planering. 

Möjligheten att låta barn och unga vara med och forma sin närmiljö omnämns i planen vara 

viktigt av flera skäl. Både för att tillvarata barns perspektiv i de beslut som berör dem och 

för att ge barn och unga en känsla av samhörighet med platsen som i sin tur kan bidra till 

att de önskar stanna på orten. Kommunens ambition om delaktighet bedöms vara positivt 

ur ett barnrättsperspektiv och inverka positivt på uppfyllande av det regionala målet om en 

god miljö för barn och unga. 

Sammantaget görs bedömningen att planförslaget är utarbetat med en hög medvetenhet 

om den sociala dimensionen. Planförslaget förväntas, i högre utsträckning än ett 

nollalternativ, bidra till att skapa goda livsmiljöer för de som bor, verkar och vistas i 

Oskarshamns kommun. Måluppfyllelsen är dock i hög grad beroende av hur de sociala 

dimensionerna tillvaratas i kommande detaljplanering varvid planförslaget bedöms innebära 

en möjlighet till positiv konsekvens. 

5.8 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. De kan vara 

antingen additiva, synergistiska eller motverkande. Effekter kan vara både negativa och 

positiva. Nedanstående företeelser bedöms kunna skapa kumulativa effekter: 

Samlokalisering av miljöfarlig verksamhet 

Vid nyetablering av verksamheter i kommunen gäller, enligt viljeriktning i ÖP 2030, att 

verksamheter och etablering som medför buller, föroreningar eller störande trafik i möjlig 

mån ska placeras i områden utanför tätorterna, med närhet till god infrastruktur.153 En 

planeringsinriktning som innebär att verksamheter som kan orsaka störning i huvudsak 

                                                 
153 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 19 



 

71 

 

lokaliseras på avstånd från bostadsbebyggelse innebär minskad risk för olägenheter för 

människors hälsa och välbefinnande. Planeringsinriktningen har därmed potential att bidra 

positivt till miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 

Samtidigt bör framhållas att ”klustring”, dvs en planering som innebär att farliga 

verksamheter samlas till en eller flera utvalda platser ofrånkomligen ger upphov till en ökad 

riskbild på platsen och i regionen. Beroende på verksamheternas art och omfattning kan 

verksamheterna enskilt eller tillsammans komma att orsaka betydande risker inom det 

aktuella planområdet likväl som för dess omgivning. Vid samlokalisering av farliga 

verksamheter gäller också generellt att den sammantagna riskbilden kan komma att 

medföra restriktioner för användningen av den mark som angränsar till 

verksamhetsområdet.  

Påverkan på vattenkvaliteten 

Översiktsplanen, ÖP 2030, är framtagen utifrån en övergripande målsättning om att 

befolkningen i Oskarshamns kommun ska växa till 30 000 till år 2030. En ökad befolkning, 

med efterföljande ökning av transport- och bostadsbehov, kommer ofrånkomligen att 

resultera i ett ökat tryck på kommunens vattenområden. Dels i form av ett högre uttag av 

dricksvatten, dels till följd av att mer avloppsvatten genereras. Ett ökat invånarantal 

riskerar också att medföra att antalet transporter inom kommunen ökar, vilket i sin tur 

innebär en ökning av föroreningshalten i vägdagvattnet. 

Effekterna av ett förändrat klimat 

Dagvatten 

Den förväntade ökningen av nederbörd kommer att innebära utmaningar för 

dagvattenhanteringen inom Oskarshamns kommun. Som framförs i ÖP 2030 arbetar 

Oskarshamns kommun kontinuerligt med att förbättra kapaciteten i dagvattennätet för att 

det ska kunna hantera ”vanliga regn”. Utgångspunkten för kommunens arbete är därför att 

de stora regnmängder som kommer vid ett skyfall måste kunna rinna på ytan.154  

 

En förtätning inom befintliga bebyggelsestrukturer innebär ofta att mängden hårdgjord yta 

ökar i den bebyggda miljön (undantaget är om ny bebyggelse uppförs på redan hårdgjord 

yta såsom exempelvis parkeringar eller att ny bebyggelse möjliggörs genom tillbyggnad). 

En ökning av mängden hårdgjord yta leder i sin tur till en ökad mängd dagvatten som 

behöver avledas vid nederbörd. På samma sätt innebär klimatförändringarna att 

nederbörden i kommunen bedöms komma att öka. Jämte planförslaget kommer 

klimateffekterna således att ha en additiv effekt vilken behöver beaktas av kommande 

planering. 

 

Strandskydd 

ÖP 2030 innehåller flera förslag på bostadsutveckling i strandnära lägen. Det gäller såväl 

LIS-områden som utveckling av kustnära bebyggelse. Som anges i planförslaget kan LIS-

områden framförallt pekas ut i områden som har god tillgång till strandområden och där 

man kan bygga utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas och utan att djur- och 

växtliv påverkas negativt. En exploatering av strand- och kustzon riskerar att begränsa eller 

skapa barriärer som försvårar allmänhetens tillgång till områdena för friluftsändamål. 

Effekter av klimatförändringarna, såsom ökade flöden i vattendrag och stigande nivåer i 

sjöar och hav riskerar att medföra en additiv effekt i detta avseende då den tillgängliga 

strandytan begränsas ytterligare. 

 

Värmeböljor och torka 

Som en följd av klimatförändringarna bedöms längre perioder av torka att bli vanligare 

sommartid. Sett till att Oskarshamns kommun ligger i det torraste och varmaste området i 

                                                 
154 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid. 47 
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Sverige155 innebär klimatförändringarna en reell risk för påverkan på den framtida 

vattentillgången inom kommunen. ÖP 2030 bedöms innebära en additiv effekt i detta 

avseende då en ökad befolkning i kommunen sannolikt leder till ett ökat uttag av vatten. 

 

Låga flöden i vattendrag innebär också större risk för dåligt lukt från vattendrag/-sjöar ger 

färre rekreativa ytor/områden samt även minskade naturvärden både vatten och på land. 

Stadsmiljöer är generellt mer utsatta i ett varmare klimat. I takt med att andelen hårdgjord 

yta i staden ökar blir stadens sårbarhet vid perioder med höga temperaturer också större. 

Även i detta avseende bedöms planförslagets effekter vara additiva och kräva hänsyn i 

kommande planering. 

  

                                                 
155 Ibid, sid. 36 
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6 Planförslagets påverkan på nationella 
miljökvalitetsmål  

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål.156 Målen syftar till att främja 

människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara natur- och 

kulturmiljön.  

Miljökvalitetsmålen delas in i generationsmål och etappmål. Generationsmålet anger 

inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att 

miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på vägen för att nå 

generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål 

De nationella miljömålen Skyddande ozonskikt och Storslagen fjällmiljö bedöms inte i denna 

MKB eftersom de behandlar områden utanför kommunen eller ej är relevanta i 

översiktsplansammanhang.  

Tabell 6. De nationella miljömål som bedöms vara relevanta för Oskarshamns kommun samt hur 
de förväntas påverkas av planförslaget.  

Mål Måluppfyllelse Kommentar  

Begränsad 

klimatpåverkan 

Möjlighet att bidra positivt 

till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Oskarshamns kommun arbetar för 

att bli en koldioxidneutral kommun 
och ska för detta syfte utarbeta ett 
Energi- och klimatprogram samt 
planer för både solenergi och 
vindbruk. 

Genom att förtäta, omvandla och 
utveckla bebyggelsen där det finns 
befintlig infrastruktur ökar 
resandeunderlaget och 
kollektivtrafik kan nyttjas i högre 
grad/mer effektivt vilket ger en 
mindre påverkan på naturresurser 
liksom klimatpåverkan.  

Den fysiska planeringen ska 
anpassas efter ett förändrat klimat. 
Oskarshamns kommun ska för 
detta syfte utarbeta en 
klimatanpassningsplan.  

Genom att bevara och skydda 
skogsnäringen kommer koldioxid 
även fortsättningsvis att bindas in 
och främja klimatmålet.  

Bara naturlig 
försurning 

Planförslagets bidrag till 
måluppfyllelse bedöms vara 
marginellt/obetydligt 
jämfört med ett nollalternativ. 
 

Enligt översiktsplanen ska skogs- 
och jordbruk främjas, vilket kan 
leda till fortsatt försurning.  

Behovet av biltransporter i 
kommunen kan minska genom att 
genomföra riktade insatser till att 
öka kollektivtrafiken, underlätta för 
fler att gå och cykla samt sänka 
hastigheten i centrala Oskarshamn. 

Att uppmuntra bebyggelse på 
landsbygden bibehåller, och 
riskerar att öka, behovet av 
biltransporter om inte 
kollektivtrafiken byggs ut.  

                                                 
156 Sveriges miljömål, www.miljomal.se  

http://www.miljomal.se/
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Frisk luft Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Genom riktade insatser till att öka 
kollektivtrafiken, underlätta för fler 
att gå och cykla liksom att sänka 
hastigheten i centrala Oskarshamn 
förbättras luftkvaliteten. 
Förbättrade gång-och 
cykelmöjligheter skapar 
förutsättningar för hållbart resande 

vilket minskar utsläpp.  

Planeringen av ett logistikcenter 
söder om staden kan bidra till att 
avlasta staden från tung trafik. 

Förtätning av staden i anslutning 
till högt trafikerade gaturum kan 
inverka negativt. 

En ökad bebyggelse på 
landsbygden bibehåller, och 
riskerar att öka, behovet av 
biltransporter om inte 
kollektivtrafiken byggs ut.  

Giftfri miljö  
 

Planförslagets bidrag till 
måluppfyllelse bedöms vara 
marginellt/obetydligt 
jämfört med ett nollalternativ. 
 

Områden som förorenats av 
befintliga eller tidigare 
verksamheter ska identifieras, 
undersökas och åtgärdas som ett 
viktigt led i arbetet att minska 
riskerna för att människor och miljö 
utsätts för farliga ämnen. Detta kan 
bidra till färre förorenade områden i 
kommunen.  

Planförslaget saknar emellertid 
angivelser om vilka områden ligger 
på kommunens tillsynsansvar, om 
det finns områden som avseende 
åtgärdsförslag bör prioriteras 
framför andra och inom vilken tid 
åtgärdsförslag ska tas fram. 

Ingen 
övergödning 

Planförslagets bidrag till 
måluppfyllelse bedöms vara 

marginellt/obetydligt 
jämfört med ett nollalternativ. 
 
 
 

Ambitionen om befolkningstillväxt 
innebär en ökad belastning på 

kommunens vattenområden, bland 
annat i form av att mer 
avloppsvatten genereras. 

Genom att majoriteten av ny 
bebyggelse avses att uppföras 
genom förtätning av befintlig 
bebyggd struktur uppnås goda 
möjligheter för 
gemensamma/kommunala 
avloppslösningar.  

I planförslaget har områden inom 
Oskarshamns tätort avsatts för 
dagvattenhantering (fördröjning 
och rening). 

Jordbruket kan bidra till 
övergödning, dock är mycket liten 
del av marken inom kommunen 
jordbruksmark. 
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Säker strålmiljö Avseende radon och 
exponering från 
elektromagnetiska fält 
bedöms planförslagets bidrag 
till måluppfyllelse vara 
marginellt/obetydligt 
jämfört med ett nollalternativ. 
 

Oskarshamns kommun ska verka 
för att nya bostäder, skolor, 
förskolor samt vårdinrättningar 
placeras på behörigt avstånd från 
el-anläggningar liksom att nya 
kraftledningar och elektriska 
anläggningar ej utgör olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  

Kommunen verkar för att radon-
mätningar och eventuella åtgärder 
genomförs i befintlig bebyggelse 
vilken förbättrar kunskapsnivån 
kring radon. 

Planläggning av ny bebyggelse 
inom kärnkraftverkets inre 
beredskapszon om 5 kilometer ska 
vägas mot olycksrisken samt att 
samhällsviktiga verksamheter med 
riskgrupper eller svårutrymda 
verksamheter inte lokaliseras inom 
den inre beredskapszonen. 

I händelse an kärnteknisk 
olycka bedöms planförslagets 
bidrag till måluppfyllelse 
innebära en ökad risk för 
negativ konsekvens jämfört 
med ett nollalternativ. 
 

Beaktat att ÖP 2030 möjliggör att 
fler människor i framtiden kommer 
att vara bosatta inom kommunen, 
och därmed även inom 
beredskapszon för OKG och Clab, 
riskerar ÖP 2030 att medföra större 
negativa effekter i händelse av 
olycka jämfört med ett 
nollalternativ.  

Levande sjöar och 
vattendrag 

Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

I ÖP 2030 anges som 

planeringsförutsättning att en 

utveckling av LIS-områdena inte 

får genomföras om exploateringen 

strider mot strandskyddets syften. 

Planförslaget innehåller förslag på 

flera åtgärder med syfte att gynna 

arter och livsmiljöer knutna till 

kommunens vattenmiljöer.  

Vattenskyddsområden runt 

vattentäkter ska tas fram. 

Vattenförsörjningsplan ska tas 

fram. 

Ökade satsningar på naturturism 

vid kust och värdefulla vattendrag 

riskerar att påverka arter och 

livsmiljöer negativt. 
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Grundvatten av 
god kvalitet 

Vattenförsörjningsplanen har 
möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse.  

Kommunens grus- och 
grundvattenförekomster för allmänt 
ändamål ska skyddas mot grustäkt 
och utsläppande verksamheter. 

Vattenskyddsområden runt 
vattentäkter ska tas fram. 

Vattenförsörjningsplan ska tas 
fram. 

Eftersträvad befolkningstillväxt 
ökar dricksvattenbehovet. Ett ökat 
grundvattenuttag riskerar att 
påverka grundvattnets kvantitativa 
status negativt. 

En bebyggelseutveckling utan 
vattenförsörjningsplan innebär 
risk för negativ 
konsekvens och kan försvåra 
uppnående av miljömålet. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Planförslaget är upprättat med en 

ambition om att bevara och 

utveckla natur- och kulturvärdena 

kopplade till kommunens havs-, 

kust och skärgårdslandskap. 

Kommunen ska verka för 

bevarande och skydd av grunda 

kustnära miljöer där fiskens 

lekbottnar och uppväxtområden 

ska skyddas. 

Kommunen ska verka för 

tillskapande av faunapassager för 

att gynna den biologiska 

mångfalden och stärka de hotade 

arter som förekommer vid Natura 

2000 vattendrag. 

En ökande befolkning genererar en 

ökad mängd avloppsvatten med 

risk att påverka vattenkvaliteten 

negativt. 

Ökad turism och båtliv längs kusten 

sjöar och vattendrag innebär en 

ökad risk för störning och utsläpp 

som kan påverka marint liv och 

marina miljöer negativt. 

Myllrande 
våtmarker 

Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 
 
 

Planförslaget synliggör 
våtmarkernas värden i den fysiska 
planeringen. Kommunen ska verka 
för att stärka naturmiljöerna i 
svämplansområden och viktiga 
våtmarker samt aktivt stödja 
skapande av mer vatten i 
landskapet. 

Åtgärder för att fördröja dagvatten 
såsom öppen dagvattenlösning, 
dammar och översvämningsytor. 
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Levande skogar Förväntas bidra positivt till 
måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Biotopskydd och 
reservatsföreskrifter för natur- och 
kulturreservat ska följas. 

Den regionala handlingsplanen för 
grön infrastruktur ska vara 
utgångspunkt i kommunens 
långsiktiga planering för hållbara 
landskap. 

Där kommunen är markägare eller 
donationsförvaltare ska kommunen 
verka för lämpligt skydd av skog 
med särskilt höga natur- och/eller 
rekreationsvärden 

Gammelskog vid Vånevik avsätts 
som naturmark. 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Översiktsplanen innehåller riktlinjer 
och vägledning om att 
jordbruksmark med hög bördighet 
och rationell arrondering inte får 
tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar annat än i 
undantagsfall. Ängs- och 
hagmarker ska bevaras och 
utvecklas. 

God bebyggd 
miljö 

Förväntas bidra positivt till 
måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Föreslagen mark- och 
vattenanvändning innebär främst 
effektivisering och förtätning av 
redan bebyggd mark där befintlig 
service, kollektivtrafik och 
infrastruktur kan nyttjas liksom 
utvecklas.  

Natur och grönområden vid 
bebyggelse säkerställs. 

Påverkan på natur- och 
kulturmiljöer samt landskapsbilden 
ska utredas och beaktas inför 
exploatering.  

Utveckling av gång- och 

cykelinfrastruktur föreslås.  

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Möjlighet att bidra positivt 
till måluppfyllelse jämfört med 
ett nollalternativ. 
 

Utpekade naturvärden ska bevaras, 
användas och utvecklas. 

Exploatering och 
infrastruktursatsningar i de delar 
som är utpekade inom grön 
infrastruktur bör endast ske om 
tillräcklig hänsyn kan tas till 
områdets ekosystemtjänster och 
värden. 

Exploatering i strandnära lägen ske 
enbart ske i särskilt utpekade 
områden där känsliga växt- och 
djurmiljöer inte påverkas negativt.  

Jord- och skogsbruk ska främjas 
och jordbruksmark ska inte tas i 
anspråk för bebyggelse annat än i 
undantagsfall. 

Kommunen ska verka för 
tillskapande av faunapassager, 
stärka kustfiskebestånden, skydda 
skog med särskilt höga 
naturvärden m.m. 
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7 Avslutande kommentarer  
Den kartläggning av mark- och vattenanvändningen som sker genom 

översiktsplanläggningen erbjuds kommunen en viktig möjlighet att identifiera och vikta 

olika intresseanspråk för framtida användning av mark och vatten. Genom kartläggningen 

får kommunen också en värdefull möjlighet att utvärdera den samlade påverkan som 

pågående- jämte planerad markanvändning bedöms innebära. Det gäller såväl för 

människors hälsa och miljö som möjligheten att uppnå de miljökvalitetsmål, normer och 

riktlinjer som styr den fysiska planeringen. För att översiktsplanen ska bli ett effektivt 

planeringsunderlag bör kartläggningen därför ligga till grund för de strategiska beslut som 

tas. På så sätt kan kommunen förbättra utsikterna för att nå den utveckling som 

eftersträvas. 

ÖP 2030 är upprättad med en hög ambition i linje med ovanstående arbetssätt. I 

planförslagets inledande del redovisas de platsspecifika förutsättningarna inom kommunen 

tillsammans med de globala, nationella, regionala och kommunala mål som översiktsplanen 

tar sin utgångspunkt i. Resultatet av denna kartläggning mynnar ut i ett antal vägledande 

planeringsunderlag för efterföljande beslut inom plan- och lovärenden. I planförslagets 

andra del presenteras de elva utvecklingsstrategier som ÖP 2030 har upprättats utifrån. 

Utvecklingsstrategierna konkretiseras av ett antal viljeinriktningar vilka ska ligga till grund 

för kommunens fortsatta planering. I den tredje delen redogörs den tänkta utvecklingen för 

specifika geografiska områden. De viljeriktningar som har formulerats appliceras på 

respektive bygd och prioriteras som åtgärder samt planmässiga anspråk. 

Trots en hög ambition, innehåller ÖP 2030 främst en identifiering och beskrivning av olika 

intresseanspråk. Viktningen, dvs avvägningar mellan olika konkurrerande markanspråk 

saknas i många fall. Kommunens ställningstagande avseende exploatering av 

jordbruksmark samt begränsning av kustnära fiske utgör emellertid undantag.  

ÖP 2030 vittnar i hög grad om ett synsätt där prövning av respektive intresse hänskjuts till 

efterföljande planläggning. Detta avspeglas bland annat i kommunens bedömning avseende 

planförslagets påverkan på riksintressen: 

”Kommunens generella förhållningssätt är att ett riksintresse anses vara tillgodosett så 

länge det inte finns anspråk på förändringar i eller i direkt anslutning till området som 

riskerar att påtagligt skada dess värden. Inget av riksintresseanspråken i Oskarshamns 

kommun bedöms stå i konflikt med planförslagets utpekade utvecklingsområden.”157 

Bedömningen görs emellertid utan att kommunen i planförslaget klargjort hur de olika 

riksintresseanspråken påverkar den planerade utvecklingsinriktningen eller hur exploatering 

inom de olika utvecklingsområdena ska genomföras utan att orsaka påtaglig skada på något 

riksintresse. Som beskrivits i MKB avsnitt 5.1 Riksintressen är planförslagets påverkan på 

områden av riksintresse i många gånger avhängigt vilken hänsyn som kommer att tas till 

de utpekade värdekärnorna/elementen i respektive område. Om analysen av de 

riksintressanta områdenas värden och förutsättningar för bevarande hade fördjupats i ÖP 

2030 hade det funnit goda möjligheter att också ange specifika rekommendationer i ÖP:n 

tredje del. På så sätt hade förutsättningarna för måluppfyllnad ökat och ÖP 2030 blivit ett 

mer effektivt och tydligt planeringsunderlag. 

Eftersom översiktsplanen syftar till att ange mål, strategier och inriktning för den 

efterföljande planläggningen, läggs grunden till hanteringen av många centrala frågor just 

här. Hälsa och säkerhet, klimatrelaterade risker och vattenkvalitet är alla aspekter som bäst 

hanteras samlat genom strategiska åtgärder i tidiga skeden. Hänskjuts hanteringen av 

dessa frågor till kommande detaljplanering eller beslut om bygglov riskerar helhetsbilden 

att förloras och därmed även viktiga underlag för beslut. Det är viktigt att vara medveten 

                                                 
157 Oskarshamns kommun, Översiktsplan Oskarshamns kommun 2030, Samrådsförslag, sid.  
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om att de åtgärder eller anpassningar som framstår som mest effektiva och ekonomiskt 

lönsamma i de enskilda utvecklingsprojekten inte nödvändigtvis är detsamma som det 

samhällsekonomiskt mest effektiva eller lönsamma.  

Gällande aspekterna hälsa och säkerhet samt klimatanpassning skulle ÖP 2030 därför 

kunna förtydligas. ÖP 2030 innehåller i dessa delar generellt få kommunspecifika 

ställningstaganden eller prioriteringar. Innehållet begränsas till en angivelse om vilka 

nationella eller regionala planeringsunderlag som ska tillämpas vid fysisk planering. Som en 

effekt av detta blir frågornas hantering i stor utsträckning beroende av de enskilda 

planerarnas bedömningar. Bristen på kommunspecifika ställningstaganden och 

prioriteringar bedöms därför öka risken för att utfallet varierar mellan olika planer/beslut. 

Därmed riskerar utsikterna för att nå den utveckling som eftersträvas också att påverkas. 

Att Oskarshamn kommun avser att komplettera och fördjupa planförslaget med en rad 

utredningar är därför mycket positivt. Klimatanpassningsåtgärder, vattenförsörjningsplan, 

kartläggning av ekosystemtjänster och kommunövergripande kulturmiljöprogram kommer 

sannolikt att få en viktig funktion som planeringsunderlag i kommunen. När dessa 

fördjupade underlag finns framme och kompletterar de viljeinriktningar som anges i ÖP 

2030 kommer planförslagets möjligheter att tjäna som ett effektivt planeringsunderlag 

sannolikt att vara mycket goda. 

Den dagvattenplan som Oskarshamns kommun utarbetat till grund för ÖP 2030 är ett bra 

exempel på strategisk planering. Genom att reservera mark på strategiska platser inom 

kommunen skapas goda möjligheter att uppnå en förbättrad hantering av kommunens 

dagvatten. Dagvattenplanen utgör ett gott komplement till VA-planen och åtgärderna 

bedöms, väl genomförda, bidra till en förbättring av vattenkvaliteten. Åtgärderna bedöms 

innebära förbättrade möjligheter att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och 

vattendrag” och ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. 

De naturvärden som finns inom Oskarshamns landsbygd och i viss utsträckning även 

skärgård upprätthålls till del av dess befolkning genom brukande av marken i småskaliga 

jordbruk/djurhållning. Som påtalas i ÖP 2030 har ny bebyggelse inom dessa områden 

potential att minska dagens avbefolkning vilket i sin tur kan generera en positiv effekt för 

upprätthållandet av befintliga naturvärden. I vilken utsträckning positiva effekter för 

naturvärdena uppnås är svårt att bedöma då uppnåendet beror på efterfrågan, hur den 

tillkommande bebyggelsen utformas och placeras och i vilken utsträckning de inflyttade 

väljer att bedriva ett småskaligt jordbruk. För det fall att tillkommande bostäder uppförs 

inom dessa områden utan att brukartraditionen förs vidare föreligger således en risk att 

exploateringen får motsatt effekt, dvs innebär negativa effekter för områdets naturvärden. 

Sett till att exploateringen av de utvecklingsområden som föreslås i planförslaget ska 

föregås av detaljplan bedöms ÖP 2030 trots detta innebära förbättrade möjligheter att 

tillvarata och i tillräcklig utsträckning beakta naturvärden jämfört med ett nollalternativ.  

Sammantaget bedöms planförslaget också innebära ett förtydligande av önskad 

utvecklingsriktning inom Oskarshamns kommun jämfört med ett nollalternativ där ÖP 2000 

gäller parallellt med flera fördjupningar. De många, i vissa fall överlappande dokumenten, 

gör att en tydlig helhetsbild av önskad utvecklingsinriktning inom kommunen saknas i ett 

nollalternativ. ÖP 2030 bedöms därför generellt innebära förbättrade möjligheter för 

Oskarshamns kommun att kunna driva utvecklingsfrågor i den riktning som eftersträvas.  

 

 

 

 



 

80 

 

8 Samlad bedömning 
Sammantaget bedöms planförslaget innebära ett förtydligande av önskad 

utvecklingsriktning inom Oskarshamns kommun jämfört med ett nollalternativ där ÖP 2000 

gäller parallellt med flera fördjupningar. De många, i vissa fall överlappande dokumenten, 

gör att en tydlig helhetsbild av önskad utvecklingsinriktning inom kommunen saknas i ett 

nollalternativ. ÖP 2030 bedöms därför generellt innebära förbättrade möjligheter för 

Oskarshamns kommun att kunna driva utvecklingsfrågor i den riktning som eftersträvas.  

För majoriteten av de bedömda miljöaspekterna bedöms planförslaget bättre bidra till 

måluppfyllelse än ett nollalternativ (se Tabell 7).  

För fyra aspekter har planförslaget dock bedömts innebära en ökad risk för negativa 

konsekvenser jämfört med ett nollalternativ. Dessa aspekter är: Natura 2000, 

vattenkvalitet (LIS-områden), Buller och luftkvalitet samt farliga verksamheter.  

Tabell 7. Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser 

Aspekt Bedömning av planförslaget jämfört 

med ett nollalternativ 

Jordbruk 3 kap. 4 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 

Skogsbruk 3 kap. 4 § MB Förväntad positiv konsekvens 

Yrkesfiske 3 kap. 5 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 

Natur-, kultur och friluftsliv 3 kap. 6 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 

Rörligt friluftsliv 4 kap. 2 § MB Möjlighet till positiv konsekvens 

Natura 2000 Risk för negativ konsekvens 

Obruten kust 4 kap. 3 § MB Obetydliga konsekvenser 

Högexploaterad kust 4 kap. 4 § MB Obetydliga konsekvenser 

Skyddade vattendrag 4 kap. 6 § MB Förväntad positiv konsekvens 

Naturmiljö/Grön infrastruktur Möjlighet till positiv konsekvens 

Kulturmiljö Möjlighet till positiv konsekvens 

Vattenkvalitet Möjlighet till positiv konsekvens 

Vattenkvalitet (LIS-områden) Risk för negativ konsekvens 

Förorenade områden Obetydliga konsekvenser 

Radon Obetydliga konsekvenser 

Elektromagnetiska fält Förväntad positiv konsekvens 

Buller och luftkvalitet Risk för negativ konsekvens 

Farligt gods Obetydliga konsekvenser 

Farliga verksamheter Risk för negativ konsekvens 

Klimatanpassning Möjlighet till positiv konsekvens 

Sociala konsekvenser Möjlighet till positiv konsekvens 
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