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1 Icke-teknisk sammanfattning 
WWP och Adolfsengroup planerar att uppföra en fritids- och upplevelseanläggning norr om 
Figeholm i Oskarshamns kommun. Fritids- och upplevelseanläggningen kallas ”The Circle 
resort” och omfattar tre deletapper. Etapp I omfattar främst en stor centralanläggning, hus norr 
om väg 743 samt nuvarande konferensanläggning och stugby. Etapp II omfattar främst 
byggnation av ca 580 hus, en lägerskola och en brygga för husbåtar. Etapp III omfattar främst 
anläggande av fritidshamn, hus i anslutning till och i hamnen samt en större badstrand för hela 
anläggningen. Denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar detaljplanen för etapp II och i 
stor utsträckning, även en fullt utbyggd anläggning. Antalet besökare till de anläggningsdelar 
som hör till etapp II har beräknats till ca 1 800 personer per dag. En fullt utbyggd anläggning 
d.v.s. etapp I-III beräknas kunna få ca 4 500 besökare per dag. 

Anläggande av fritidsanläggningen sker på områden som helt eller delvis berör riksintresse 
för naturvård, riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt riksintresse för 
högexploaterad kust. Anläggandet av främst hus förutsätter även undantag från strandskydd 
inom stora delar av anläggningen. Anläggande av brygga för husbåtar är tillståndspliktigt 
enligt Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Anläggningen ligger innanför 
Fågelöfjärden som av vattenmyndigheten bedömts ha god kemisk status och måttlig ekologisk 
status främst beroende på övergödning. 

Anläggande och drift av fritids- och upplevelseanläggningen innebär att: 

• Landskapsbilden kommer att förändras främst genom centrumanläggningen (etapp I) 
och fritidshamnen (etapp III), strandnära bebyggelse och anläggande av brygga med 
husbåtar (etapp II) samt generellt av det ökade antalet byggnader och infrastrukturen i 
området. 

• Ökad bebyggelse, delar av området kommer mer att likna urban miljö. 
• Ett betydligt större antal nyttjare av området och dess omedelbara närhet d.v.s. 

betydligt ökad rekreation i området. Fler får uppleva naturen i området, vilket också 
medför ett ökat slitage och gör att vägar och stigar i området behöver anläggas för att 
tåla en ökad belastning. 

• Ökat nyttjande av hav och strand, som kräver konstruktioner och ytor som tål ett ökat 
nyttjande. 

• Nyttjande av Fågelöfjärden som recipient för dagvatten från området. Situationen i 
Fågelöfjärden är idag sådan att vattenkvalitén skall förbättras med hänsyn till 
övergödning. 

• Minskade grönytor för nu förekommande växter och djur. För att behålla områdets 
karaktär kommer värdefulla naturmiljöer att sparas och strand förbindas med skog 
genom naturligt gröna korridorer. 

• De kulturvärden som finns i området kommer att skyddas och lyftas fram genom 
informationstavlor mm så att de kan vara en del av upplevelsen i fritidsanläggningen 
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Hänsyn har tagits till att området ligger i inre beredskapszonen för Oskarhamns kärnkraftverk 
och mellanlagret CLAB. 

I detaljplanen har hänsyn tagits till miljöpåverkan på området. Planen har anpassats så att den 
negativa påverkan reduceras och så att områdets karaktär framhävs. I planen är det tydligt 
genom att: 

• Byggnader och infrastruktur anläggs så att gröna korridorer sparas, vilket framhäver 
områdets karaktär och underlättar för djur att röra sig och växter att sprida sig i 
området. 

• Värdefulla naturtyper sparas i området. 

• Stigar anläggs i känsliga markområden så att slitaget på naturen reduceras och 
tillgängligheten till karakteristiska naturområden ökar. 

• Kulturvärden inom området sparas och blir mer tillgängliga med stigar och 
informationstavlor som berättar om områdets historia. 
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2 Inledning 
Fastighetsägaren av Figeholms camping och konferens, WWP, tillsammans med 
Adolfsengroup planerar att anlägga ett fritids- och upplevelsecentrum kallat ”The Circle 
Resort”. Anläggandet är i planeringsfasen och som en del av det arbetet tas detaljplaner fram 
för området. Området är indelat i tre etapper se figur 1 och 3. Denna 
miljökonsekvensbeskrivning omfattar etapp II och är en del av arbetet med detaljplanen för 
etapp II, ”detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter”. I miljökonsekvensbeskrivningen 
hanteras också i viss mån den fullständiga utbyggnaden d.v.s. etapp I-III. Syftet med det är att 
sätta miljökonsekvenserna för just denna detaljplan i sitt sammanhang. 

Miljökonsekvensbeskrivning för etapp III och eventuell ansökan om miljödom för anläggning 
av marinan kommer att tas fram separat vid senare tillfälle. 

Bedömningarna i denna miljökonsekvensbeskrivning grundar sig på föreslagen detaljplan för 
Hägnad1:18 mfl fastigheter, Figeholm, Oskarshamns kommun, se figur 3,  samt även WWP´s 
konkreta förslag till bebyggelse i enlighet med samma detaljplan, daterad maj 2012, se 
figur 8. Även delar av exploatörens visioner, ambitioner och tänkta kompensationsåtgärder 
redovisas och vägs in i bedömningen. 

Genomförandet av detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter medför betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att det krävs en miljöbedömning med en separat 
miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa konsekvenser av 
planens genomförande på natur- och rekreationsvärden, hav och strand, växt- och djurliv, 
kulturvärden, hälsa och säkerhet, gällande strandskydd, landskapsbilden, infrastruktur och 
teknik.  

Detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter omfattar natur- och havsnära boende i form av 
ca 580 stugor, byggnation av strandnära caféer och lägerskola samt en brygga för husbåtar. 
Bebyggelsen föreslås bestå i huvudsak av s.k. skogshus, se illustration i figur 4. Inom 
planområdet föreslås även att två nya dammar anläggs. 

Detaljplanen ska verka för att skapa ett attraktivt boende som kombinerar allmänhetens och 
boendes tillgänglighet till hav och natur. 

2.1 Bakgrund 

Denna miljökonsekvensbeskrivning omfattar en bedömning av detaljplan för etapp II av totalt 
tre etapper inom det programområde som kommer att inrymma fritidsanläggningen The Circle 
Resort. Områdets storlek och planfrågornas komplexitet har bidragit till att programområdet 
har delats upp i flera detaljplaner. I figur 1 redovisas programområdets gräns, vilket är lika 
med området för detaljplan I-III, markerad med en röd linje. 

Detaljplanen för etapp I färdigställdes under år 2011 och omfattar en stor centrumanläggning 
med handel, idrottshall, badanläggningar, restauranger och hotell samt byggnation av ca 350 
stugor. Den befintliga bebyggelsen inom campingområdet ligger inom detaljplaneområdet för 
etapp I. 
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Detaljplan för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige 13 december 2010. Därefter 
överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Länsstyrelsen och vidare till regeringen. 
Processen avslutades den 29 mars 2012 då regeringen tog beslutet att avslå överklagan.  

Byggnationen inom etapp III planeras bland annat omfatta havsnära boende, en 
hamnanläggning med gästhamn och en utökad badplats. Tre nya konstgjorda öar planeras, se 
figur 7. 

 
Figur1. Programområde The Circle Resort (området för detaljplan I-III). 

2.2 Syfte med detaljplanen 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av etapp II för fritidsanläggning inom 
fastigheten Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. 

Ambitionen med ”The Circle Resort” är att öka tillgängligheten till naturen för människor och 
visa hur samhället vi lever i idag ska kunna utvecklas i samklang med naturen och miljön. 
Genomförandet av planen kommer även att leda till ökad utveckling av det lokala näringslivet 
och skapa nya arbetstillfällen. 

Byggnationen av ”The Circle Resort” etapp II beskrivs i stycke 5.3.  

Tidsperspektivet för planförslaget och nollalternativet är fem år framåt och nuläget avser år 
2012. 
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3 MKB-arbetets genomförande och avgränsning 

3.1 Miljöbedömning i planprocessen 

När en kommun upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen enligt miljöbalken göra en 
miljöbedömning av planen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet så att en hållbar utveckling främjas. Om detaljplanen bedöms kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas när 
”betydande påverkan på miljön, hälsan, eller hushållning med mark och vatten och andra 
resurser” kan antas. Oskarshamns kommun har bedömt att detaljplanen för genomförandet av 
etapp II för fritidsanläggningen inom fastigheten Hägnad 1:18 m.fl. kommer att medföra 
betydande miljöpåverkan enligt miljökonsekvensbeskrivningsförordningen.  

I miljökonsekvensbeskrivningsförordningen (1998:905) anges att om planen kan påverka 
områden eller natur med erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus så 
inträder fallet betydande miljöpåverkan med krav på en miljöbedömning. Den aktuella planen 
förväntas påverka tre riksintressen, riksintresse för naturvård, riksintresse för högexploaterad 
kust och riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

Programskedet 

I kommunens behovsbedömning framgår att tillskapandet av ett fritidsområde av den här 
storleken i ett idag viktigt natur- och rekreationsområde bedöms kunna medföra både positiv 
och negativ påverkan. Utifrån detta antagande har kommunen gjort bedömningen att 
genomförandets konsekvenser bör beskrivas i en separat miljökonsekvensbeskrivning 
(Oskarshamns kommun 2011). 

Samrådsskedet 

Denna miljökonsekvensutredning är en del av förslaget till detaljplan för området. När 
förslaget är färdigt kommer det att skickas ut till sakägare, nämnder och övriga berörda. De 
har då ca en månad på sig att komma med synpunkter på förslaget. Det kommer också ordnas 
ett samrådsmöte. Efter tiden har gått ut sammanställs och bemöts alla inkomna synpunkter 
och förslaget omarbetas om det behövs.  

Granskningsskedet 

Planen visas upp offentligt så att allmänheten kan granska den under ca en månad. Inkomna 
synpunkter behandlas och förslaget kan därefter komma att omarbetas. 
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3.2 Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap § 3 är att: ” identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan 
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på 
annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad 
bedömning av effekterna på människors hälsa och miljö.” 

Denna miljökonsekvensbeskrivning för upprättandet av detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. 
fastigheter är upprättad för att utgöra ett underlag för beslut i planprocessen och i den fortsatta 
exploateringen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på; 

- Beskrivning av nuläge  
- Beskrivning av bedömda miljökonsekvenser vid  

nollalternativ,  
detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter , 

- Beskrivning av alternativ B:kompensationsåtgärd för ökad belastning av  
näringsämnen till Fågelöfjärden  
Bedömda konsekvenser av en utbyggd etapp II sett i samanhang med full 
utbyggnad av fritidsanläggningen. 
 

3.3 Avgränsning 

De miljöaspekter som bedömts viktigast att belysa i miljökonsekvensbeskrivningen är; 
- Natur- och rekreationsvärden 
- Hav och Strand 
- Växt- och djurliv 
- Kulturvärden  
- Hälsa och säkerhet  
- Gällande strandskydd  
- Landskapsbild 
- Infrastruktur och trafik 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar utbyggnad av bebyggelse enligt detaljplan för 
Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Generellt och i den mån det är relevant görs även en 
bedömning av miljökonsekvenser för hela programområdet, se figur 1 och figur 2. 

Oskarshamns kommun kommer att ansvara för VA- försörjningen till ”the Circle resort”, 
området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Formellt sker det genom att 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp enligt SFS 2006:412, lagen om allmänna 
vattentjänster, utökas så att det omfattar the Circle resort. I praktiken medför det en utbyggnad 
av befintligt reningsverk, ledningsnät och vattenförsörjning. Belastningen av näringsämnen 
till Fågelöfjärden från ”the Circle resort” sker huvudsakligen från spillvatten. Effekterna med 



     
Miljökonsekvensbeskrivning  
detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter  

Projektnummer: 319002 

   

 
 

7 
 

hänsyn till näringsämnen i Fågelöfjärden beror därför främst på behandlingen av spillvatten 
dvs. reningsverkets funktion och resultatet från den tillståndprocess som följer med 
utbyggnaden. Den prövningen kommer att ske separat och kan därför inte bedömas i denna 
konsekvensbedömning.  
 

Programområdet utgör riksintresse för naturvård och friluftsliv. Dessa frågor har varit av 
speciellt intresse. 

 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter  

Det aktuella planområdet är beläget ca 2,5 km nordost om samhället Figeholm, som ligger i 
Oskarshamns kommun i den östra delen av Småland. Planområdet är öppet och naturskönt 
med höjdryggar, höga tallar och med berg i dagen på flera ställen. I söder avgränsas 
planområdet av Östersjön. Hela området är öppet för allmänheten och lätt tillgängligt med 
flera mindre bilvägar och naturliga gångstigar. 
 

 
Figur 2. Planområde etapp II, röd markering visar planområdesgränsen, den befintliga golfbanans ungefärliga läge 
är markerad med grön färg. 



     
Miljökonsekvensbeskrivning  
detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter  

Projektnummer: 319002 

   

 
 

8 
 

Planområdet präglas av plana lågområden (f.d. havsbotten) där grundvattnet på vissa platser 
ligger nära markytan. Lågområdena skärs av och omges av steniga, blockiga bergskullar med 
liten förna. På området finns obrukad skogsmark, huvudsakligen i planområdets östra del. I 
nordöstra delen ligger en 9-håls golfbana med gles skog, snarlik en parkmiljö. 

Skogen inom planområdet domineras av tall, men där finns även inslag av andra träslag som 
gran, ek, en, rönn och björk. Längs med stranden växer gamla tallar. Ytliga stenar och ytligt 
berg är övervuxna av mossor och lavar. De höga träden i kombination med markfauna 
bestående av mossor och lavar gör att det upplevs som ett ljust och naturligt grönt rum. 
Strandlinjen är huvudsakligen stenig och blockig, på några ställen förekommer hällar eller 
sand. I de små vikarna förekommer vass i tunnare stråk.  

Norr om planområdet finns idag en stugby med möjlighet till camping och fritidsverksamhet 
framför allt sommartid. En ny detaljplan för det området färdigställdes 2011 och innefattar en 
centrumanläggning med handel, idrottshall, badanläggningar, restauranger och hotell samt 
byggnation av ca 350 stugor. 

Dagvatten på området infiltrerar i marken eller avleds som ytvatten, ingen behandling av 
dagvatten sker. Dock samlas vatten i dammar vid golfbanan och används för bevattning av 
golfbanan. Vägar, planer och golfbanan är anlagda så att regnvatten rinner av och leds bort 
med diken och/eller infiltrerar i marken. 

Ostkustleden, som underhålls av Döderhults naturskyddsförening, är en ca 16 mil lång 
vandringsled, som till större del går genom Oskarshamns kommun. Leden är uppdelad i åtta 
etapper och i slutet av varje etapp ligger en stuga för övernattning. I planområdet går leden 
strandnära så att man, med undantag för östra delen, hela tiden ser vatten. Vid klar sikt syns 
Blå Jungfrun i horisonten i nordöst. Leden nyttjas av boende i närområdet för promenader och 
utflykter, men den drar även till sig mer långväga vandrare.  

Golfbanan inom planområdet är en 9-håls bana med ett 50-tal besökare per dag under 
golfsäsongen maj till september. Arbetet med golfbanan påbörjades 1989 då arbeten med 
tillstånd påbörjades. Golfbanan erhöll tillstånd från länsstyrelsen för verksamheten 1996. 
Därefter påbörjades anläggande av hål, drivingrange mm och till sommaren 2001 kunde 
banan invigas officiellt. Golfbanan smälter in bra i omgivningen och är huvudsakligen anlagd 
genom mindre omformning av naturen och betecknas som en park- och skogsbana.  

Strandområdet inom den västra delen av planområdet är bevuxen med större tallar, mellan 
tallarna är marken relativt öppen med mindre stigar som bl.a. leder besökare ned till en 
fornborg. Den östra delen av strandområdet är mer svårtillgänglig och bevuxen med en 
relativt tät blandskog. I den östra delen av strandområdet ligger en liten badstrand.  

Vid Sjöbodgloet, en liten vik i den östra delen av planområdet, på vikens östra sida finns ett 
boningshus och några uthus med tillhörande brygga. Viken är igenvuxen längst in. 

Djursholmen, ön ca 200 m söder om och utanför planområdet, är bebyggd med några mindre 
sommarstugor och en brygga. 
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5 Behandlade alternativ 
Under utarbetandet av detaljplanen har flera alternativa lokaliseringar för bebyggelsen inom 
planområdet beaktats. Det är framförallt placeringen av fritidshus som undersökts närmare 
med olika alternativ. 

De behandlade huvudalternativen bedöms i kapitel 7. 

5.1 Nuläge/nollalternativet 

Planområdet är beläget ca 2,5 km nordost om samhället Figeholm. En översiktlig beskrivning 
av nuläget framgår av områdesbeskrivningen kapitel 4, en mer detaljerad beskrivning med 
hänsyn till miljöaspekterna finns i kapitel 7. 

Nollalternativet innebär att ingen ny detaljplan antas och att utbyggnad av fritidsbebyggelse 
på området endast kan genomföras i den mån den är förenlig med nuvarande detaljplan 
MA 83. 

5.2 Alternativ A, Detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter.. 

Detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter innebär möjlighet att etablera ett natur- och 
havsnära boende inom fastigheten Hägnad 1:18 m.fl. Planen omfattar en högsta sammanlagd 
byggnadsareal på 36300 m2 bostäder, 300 m2 handel, 2000 m2 lägerskola och upp till 70 
husbåtar. I praktiken innebär det ca 500 hus, ca 40 husbåtar och en lägerskola. En bild över 
planen visas i figur 3. 
 

 
Figur 3. Utsnitt ur förslag till detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. 
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Fullt utbyggt beräknas planorådet kunna besökas av ca 1 800 personer. 
 
Visionen med The Circle Resort som detaljplanen för Hägnad 1:18 utarbetats utifrån är att 
bebyggelsen ska passa in i landskapsbilden. I figur 4 finns illustration av hur byggnaderna kan 
anpassas till den naturliga miljön. 
 

 
Figur 4. Illustration skogshus 

För att bidra till en bevarad biologisk mångfald i området sparas naturmark i form av naturliga 
skogsområden i gröna stråk mellan bebyggelsen. Utrymme har också avsatts för att anlägga 
dammar i lågstråken. 

Kulturhistoriskt värdefulla markområden och andra kulturmiljöer kommer att få särskilt 
skydd. Ambitionen är även att bevara de områden som är värdefulla ur rekreationssynpunkt.  

Inom detaljplanens område har ca 4 ha avsatts för bebyggelse. Den totala ytan är ca 42 ha, 
vilket ger ett exploateringstal på mindre än 10 %. (Exploateringstal = exploateringsyta / 
totalyta.) Planen omfattar byggnation av bostäder, ca 500 hus med en varierande bostadsyta 
på upp till 80 kvm för tvåplanshus och upp till 110 kvm för enplanshus. Dessutom omfattar 
förslaget anläggandet av lägerskola (2 000 kvm) och tre strandnära caféområden samt 
tillhörande infrastruktur. I planen finns även utrymme för två dammar. Markytan som enligt 
förslaget kommer att innefatta bebyggelse, vägar och caféområden uppgår till ca 23 ha, vilket 
motsvarar ett exploateringstal på ca 55 %. 

 
Sydväst om ”Sjöbodgloet” finns ett vattenområde avsatt för en brygga med möjlighet att lägga 
husbåtar. Då strandområdet är relativt grunt kommer konstruktionen troligen att behöva bestå 
av en inledande fast pir/brygga av betong eller liknande, medan bryggan för husbåtar kan 
utföras som en flytbrygga. I figur 5 redovisas ett exempel på en sådan anläggning, i figur 6 
redovisas en principsektion för en möjlig konstruktion.  
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Figur 5. Illustration av brygga med husbåtar. 

Pir och brygga kan utföras med upp till 7 m bredd.  
 

 
Figur 6. Principsektion brygga och husbåtar. 

Husbåtarna får teknisk försörjning på samma sätt som bostäder på land. Det betyder att de kan 
få möjlighet att ansluta vatten, avlopp el och IT. Denna försörjning integreras i bryggorna och 
ansluts till motsvarande infrastruktur på land.  

Brygga och utfyllnad i vatten prövas enligt miljöbalken kapitel 11. Särskilda bestämmelser 
om rådighet regleras av förordningen (1998:812) om vattenverksamheter m.m.  

En skiss på hela området fullt utbyggt enligt visionen för The Circle Resort inklusive nu 
aktuellt planområde, framgår av figur 7 nedan. Skissen visar också hur bebyggelsen kan 
komma att lokaliseras inom området. Där framgår bl.a. läge för centrumanläggningen, 
hamnanläggningen och hus vid hamnen som är tänkta till kommande detaljplaner inom 
programområdet. 
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Figur 7. Skiss över rekreationsområdet i programområdet fullt utbyggt. Detaljplanområdet för Hägnad 1:18 m.fl. 
fastigheter är markerad med streckad röd linje. 

Den nya bebyggelsen utförs i 2 våningar eller lägre. För miljöbedömning av detaljplanen 
förutsätts att marken mellan byggnader i stor utsträckning utgörs av grönytor och naturmark 
även i fortsättningen. 
 

 
Figur 8. Förslag till ny bebyggelse inom Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter, enligt The Circle Resort, Maj 2012. 

Mellan bebyggelsegrupperna blir det korridorer med grönytor och naturmark (grönfärgade 
ytor i figur 8). 

Ambitionen för detaljplanen är att bebyggelsen kommer att vara underordnad landskapet. 
Detta innebär att bebyggelsen ska överensstämma med sin omgivning och ge ett uttryck av att 
vara ett med sin omgivning. Arkitektur och landskap ska kunna ses som en helhet utan 
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gränser mellan det artificiella och naturliga. Bebyggelsen ska ses som en symbol för 
människans förmåga till harmonisk anpassning och design med naturen.  

5.3 Alternativ B 

Utformningen av alternativ B är densamma som för alternativ A, men i alternativ B ingår 
även en restaureringsåtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i Fågelöfjärden. Alternativ B 
redovisar/representerar även en möjlighet till att förbättra vattenkvalitén i Fågelöfjärden och 
är ett sätt att visa på åtgärder som medför en förbättring av Fågelöfjärden, som är en viktig 
resurs för turistnäringen och andra intressen. Motivet för kompletterande åtgärder i alternativ 
B framgår av Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om miljöbedömningar av planer 
och program där det står: 
 
”Inom ramen för en sådan plan eller ett sådant program kan det ändå vara möjligt att hitta 
alternativ som ännu bättre kan bidra till att syftet med miljöbedömningen uppnås. 
Det kan handla om alternativ som ytterligare minskar den negativa påverkan eller alternativ 
som ytterligare förstärker den positiva påverkan. Det kan t.ex. handla om alternativ som 
inbegriper restaureringar av miljön, kompensationsåtgärder eller alternativ som minskar 
sannolikheten för negativ miljöpåverkan. Det finns dock inget krav på att en myndighet eller 
kommun måste välja det miljömässigt bästa alternativet.” 
 

En odling av blåmusslor skulle på sikt kunna minska halten övergödande ämnen i 
Fågelöfjärden. Under goda förhållanden kan en 5– 6 cm lång blåmussla filtrera fem liter 
vatten per timme och därmed avlägsna alla partiklar som är mindre än 0,5 mm, där ibland 
växtplankton som innehåller kväve och fosfor. 

På en yta motsvarande en fotbollsplan kan det odlas ca 120 ton musslor, som skördas efter 1 
år. Vid skörd av 1 ton musslor avlägsnas ca 8 kg kväve och 0,5 kg fosfor. I Sverige säljs 2/3 
av musslorna för mänsklig konsumtion, mindre och trasiga musslor tas till vara för att 
användas som foder eller gödning inom lantbruket (Miljöportalen).  

Alternativet är med som ett idéexempel som förtydligar miljöprofilen och kompenserar 
eventuellt ökade utsläpp av kväve och fosfor. Före ett eventuellt genomförande behöver 
alternativet utredas med hänsyn till miljö, teknik och genomförbarhet. 
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Figur 9. Musslor odlade på lina. 

 

5.4 Full utbyggnad av samtliga tre detaljplaner i programområdet 

Genomförandet av den bebyggelse som redovisas i detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. 
fastigheter är delvis beroende av de detaljplaner som finns för övriga delar av området, därför 
bedöms även konsekvenser av en full utbyggnad av fritidsanläggning översiktligt. Antalet 
besökande till en fullt utbyggd anläggning i området som helhet har beräknats till ca 4 500 
personer. 
 
Miljökonsekvenserna för hela anläggningen i hela programområdet vid full utbyggnad är 
egentligen inte relevant för detaljplanen för detta delområde. Miljökonsekvenserna för 
helheten redovisas främst för att sätta detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. i sitt sammanhang.  
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6 Bedömningsgrunder 

6.1 Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 

Utvecklingsprogram 

I Oskarshamns kommunala utvecklingsprogram anges en breddning av näringslivet som ett av 
fem prioriterade områden. För att verka för att skapa 1 000 nya jobb inom tjänstesektorn 
anges bland annat utveckling av upplevelsenäringen med en anläggning av internationell 
dimension med många mindre komplement (Oskarshamns kommun, 2010). 

Översiktplan 2000 

Översiktsplanen för planområdet antogs av kommunfullmäktige i Oskarshamn 2003-03-10, 
det aktuella området behandlas inte separat. 

Fördjupad översiktsplan 

Planområdet omfattas av den fördjupade kommunövergripande översiktsplanen gällande 
Simpevarps- och Laxmarksområdet m.m. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 
2007-10-08. I planen görs ett ställningstagande angående Hägnadsområdet; 

- Hägnadsområdet bör vara möjligt att komplettera med ytterligare bostäder och 
fritidsverksamheter. Nya bostäder/mindre verksamheter provas med detaljplaner och 
miljökonsekvensbeskrivning (Oskarshamns kommun, 2007) 

Detaljplaner 

Det aktuella planområdet omfattas av detaljplan MA 83, denna plan vann laga kraft 1992-10-
08 och omfattar ett stort markområde med ett flertal olika användningar och medger 
byggnation för bland annat golfbana, bostäder, övernattningsstugor, konferensanläggning, 
camping, bryggor, båthus och utfyllnad av mindre vattenområden. 

6.2 Riksintressen 

Ett område av riksintresse innebär att dess speciella karaktär och värden, exempelvis natur- 
och kulturvärden, värde för friluftslivet, för försvaret eller för andra är av riksintresse. 
Riksintressen inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de 
bedöms vara av betydelsefulla för landet i sin helhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett 
eventuellt motstående lokalt allmänintresse och områden av riksintressen ska prioriteras i den 
fysiska planeringen.  

Miljöbalkens 3 kap. och 4 kap. innehåller bestämmelser om riksintressen. I 3 kap. ges 
grundläggande bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden och i 4 kap. ges 
särskilda bestämmelser för vissa utpekade områden som, med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet är av riksintresse. 
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Länsstyrelserna har pekat ut ett antal områden som är av riksintresse enligt miljöbalken 3 kap. 
6§ därför att de har en betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- och 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet.  

Riksintresse för naturvård 

Ett område kan vara av riksintresse för naturvården om det belyser viktiga skeden i natur- och 
kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. 
Området kan vara av särskilt stort intresse också t.ex. på grund av förekomst av unika och 
hotade naturtyper eller arter. Riksintresseområdena ska vara de mest sammanhängande 
områdena med förekommande naturtyper i regionen.  

Från strandlinjen och ca 100 meter inåt land omfattas planområdet av riksintresse för 
naturvården. Riksintresset omfattar Västerviks- och Oskarshamns skärgårdar och är beskrivet 
som en urbergsskärgård med mycket rika landskapsvärden.  

Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Riksintresse enligt 4 kap. 2 § innebär att turismens och friluftslivets intressen, främst det 
rörliga friluftslivet, särskilt ska beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploatering och 
andra ingrepp i miljön. 

Norra Smålands skärgård inklusive planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv samt 
rörligt friluftsliv och syftar till att säkerställa naturupplevelser, fritidsfiske, båtsport, kanotning 
och bad.  

Hela planområdet ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet 

Riksintresse för högexploaterad kust 

Hela planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust. 
 
Med riksintresse för högexploaterad kurs avses att fritidsbebyggelse endast får finnas som 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl t ex för att tillgodose det 
rörliga friluftslivet kan annan fritidbebyggelse ske. I princip hela kustområdet i Oskarshamns 
kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. § 4, där 
bland annat kusten från Oskarshamn till Arkösund utpekas som kustområde med särskilt 
skydd.  

6.3 Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder och att värna om den 
biologiska mångfalden i strandzonen. Den omfattar både växter och djur på land och i vatten. 
Strandskyddet regleras i Miljöbalken kapitel 7 § 13-18 samt 25-26. 

Inom planområdet finns idag ett utökat strandskydd på 300 meter. Strandskyddet har dock 
upphävts inom kvartersmark i nu gällande detaljplan. När en detaljplan ersätts med en ny 
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detaljplan återinträder strandskyddet (MB 7 kap. 18 g §). Inom planområdet kommer 
strandskyddet enbart att upphävas inom kvartersmark, där ny bebyggelse planeras (gult och 
brunt i figur 3 ovan). Mellan bebyggelsegrupperna, där naturmark säkerställs, kommer 
strandskyddet även fortsättningsvis att gälla. 
 

 
Figur 10. Grönt område visar 300 meter strandskydd (Oskarshamn kommun, 2012). 

Enligt Miljöbalken kan beslut om dispens från strandskyddet tas om syftet med strandskyddet 
tillgodoses. 
 
För tillgodose syftet med strandskyddet är detaljplanen utformad så att man kan röra sig fritt 
längs med strandlinjen inom hela området. Ostkustleden som går igenom området och 
kommer på västra sidan av Sjöbodgloet att förläggas mer strandnära i övrigt kommer den att 
ligga kvar i samma läge som idag. På större delen av sträckan går leden längs med vattnet och 
allmänheten har därmed god tillgänglighet till strandlinjen. Stugorna inom planområdet är 
placerade i naturen och kommer inte ha någon egen tomtmark. Allmänheten kommer kunna 
röra sig runt stugorna och även om en del stugor ligger mellan Ostkustleden och strandlinjen 
så är det möjligt att ta sig ner till vattnet i hela planområdet, bortsett från området där det 
ligger ett befintligt privatägt bostadshus. 
 
Enligt Plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om det finns 
särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med 
planen väger tyngre än strandskyddsintresset. De särskilda skälen för att upphäva 
strandskyddet anges i Miljöbalken (7 kap. 18 c-d §).  
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6.4 Miljömål 

Nationella miljömål 

2010 beslutade riksdagen om en ny målstruktur för miljöarbetet. Vilket innebär att miljömålen 
nu består av tre slags mål, generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmål. 
Generationsmålet visar vilken inriktning samhället måste ha för att miljökvalitetsmålen ska 
kunna nås inom en generation. De 16 miljökvalitetsmålen beskriver de egenskaper som vår 
natur- och kulturmiljö bör ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. 
Slutligen finns det i nuläget 14 stycken etappmål som har ersatt de tidigare delmålen. 
Etappmålens uppgift är att klargöra vilka samhällsförändringar som måste till för att 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska nås. Miljömålen syftar till att: 
 

- främja människors hälsa  
- värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön  
- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  
- trygga en god hushållning med naturresurserna 

 
Bebyggelse enligt planen påverkar främst följande miljökvalitetsmål: 

- Begränsad klimatpåverkan 
(främst genom ökad trafik och energiförbrukning) 

- Ingen övergödning 
(främst genom ökad bildning av avloppsvatten från bebyggelsen) 

- Hav i balans samt levande kust och skärgård 
(genom påverkan på Fågelöfjärden samt många arbetstillfällen och besökare i 
skärgården) 

- En god bebyggd miljö 
(genom att det i detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter uppförs ca 600 hus 
samt lägerskola) 

- Ett rikt växt- och djurliv 
(påverkan genom anläggande av hus och infrastruktur samt ca 1 800 besökare som 
sliter på naturen i omgivningarna)  

 

6.5 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med miljöbalkens ikraftträdande (5 kap) 
som ett nytt rättsligt styrmedel för att genomföra de nationella miljömålen. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, vatten, 
luft eller miljön i övrigt som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse 
eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Syftet med 
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miljökvalitetsnormer är att komma till rätta med faktiska eller framtida miljöproblem och att 
uppnå en viss miljökvalitet.  

Miljökvalitetsnormerna är rättsligt bindande för kommuner och myndigheter vid beslut av 
betydelse för en miljökvalitetsnorms uppfyllande. Kommunerna är ansvariga för att 
kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls. I dagsläget finns miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (SFS 2001:527), fisk- och musselvatten (SFS 2001:554), förordning om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön(SFS 2004:660) samt för omgivningsbuller (SFS 
2004:675). 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft omfattar kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) samt ozon. Det är främst vid tät-trafikerade leder i 
stadsområden under ogynnsamma vind- och väderförhållanden som överskridande kan uppstå 
och då är det främst MKN för kvävedioxid (dygnsmedelvärde) som riskerar att överskridas. 

I tabell 1 redovisas miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Miljökvalitetsnormerna anger den 
högsta störningsnivå människor eller miljö kan utsättas för utan risk för påtaglig skada. En 
verksamhet får inte medföra att en norm överskrids. Om en miljökvalitetsnorm riskerar att 
överskridas ska ett åtgärdsprogram upprättas för verksamheten.  

 
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527). 

Förorening Timmedelvärde Dygnsmedelvärde Årsmedelvärde 
Kvävedioxid  90 µg/m3 luft 60 µg/m3 luft 40 µg/m3 luft 
Svaveldioxid 200 µg/m3 luft 100 µg/m3 luft - 
Kolmonoxid  - 10 mg/m3 luft - 
Partiklar  - 50 µg/m3 luft 40 µg/m3 luft 
Bly  - - 0,5 µg/m3 luft 
Bensen  - - 5 µg/m3 luft 
Ozon 120 µg/m3 luft * - - 
Arsenik - - 6 ng/m3 luft 
Kadmium - - 5 ng/m3 luft 
Nickel - - 20 ng/m3 luft 
Bens(a)pyren - - 1 ng/m3 luft 

* Medelvärdestid 8 timmar till skydd för människors hälsa. Ska eftersträvas efter den 31 december 2009. 
 
I en rapport som sammanställts av IVL på uppdrag av Kalmar läns Luftvårdsförbund framgår 
luftföroreningshalterna i länet år 2009. Resultaten visade att halterna av luftföroreningar i 
länet är låga med avseende på svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon (IVL 2010). 
 
Resorna till och från semesteranläggningen kommer troligtvis leda till ökade utsläpp av 
svavel- och kvävedioxider, men ökningen bedöms inte vara av sådan art att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer att överskridas, se tabell 1.  
 
För fiske- och musselvatten anges riktvärden för olika ämnen som gäller för utpekade 
vattendrag enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:6), Förteckning över fiskvatten som 
ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 
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musselvatten. Detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter kommer inte att påverka de 
vatten som omfattas av miljökvalitetsnormer för fiske- och musselvatten. 
 
Enligt vattenmyndighetens statusklassning har vattenförkomsten Fågelöfjärden (SE572205-
163500) måttlig ekologisk status och god kemisk status. Enligt den antagna 
förvaltningsplanen för Södra Östersjön ska god ekologisk och god kemisk status uppnås 2015. 
I vattenförekomsten Fågelöfjärden anges dock att ”Vattenförekomsten riskerar att ej uppnå 
god ekologisk status till 2015. Åtgärdsprogram för övergödning är nödvändigt för att minska 
näringsbelastningen på Kalmar läns kustvatten och Östersjön som helhet.” Det innebär att 
anläggande och utformning av bebyggelsen inom Hägna 1:18 m.fl. fastigheter har betydelse 
för möjligheterna att vattenförekomsten uppnår och fortsätter att ha god ekologisk och god 
kemisk status. 
 
Miljökvalitetsnormen för buller gäller framförallt kommunal planering och samordning. 

6.6 Riktvärden för buller 

Buller är per definition ett oönskat ljud. Det upplevs olika för olika personer och i olika 
miljöer.  

Det finns riktvärden för externt industribuller, vilka nyttjas vid bedömning av bullerstörningar 
från industriverksamheter (Naturvårdsverket, 1978). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
om tillståndsprövning av hamnar (NFS 2003:18), bör riktvärdena för externt industribuller 
tillämpas även för hamnverksamhet. 

För genomförandefasen kan riktvärden för buller från byggplatser enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggplatser, (NFS 2004:15) vara relevanta. Bullervärdena för 
ekvivalent ljudnivå utomhus är angivna som frifältsvärden under dag, kväll respektive natt. 
För bostäder anges riktvärdena för ekvivalent ljudnivå vara 60, 50 och 45 dBA för dag, kväll 
respektive natt. Riktvärdena är en vägledning för den bedömning, som görs i varje enskilt fall. 
Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva göras, såväl uppåt som nedåt, från de 
angivna riktvärdena, enligt det allmänna rådet.   
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7 Miljökonsekvenser  

7.1 Natur- och rekreationsvärden 

Förutsättningar för bedömning av natur- och rekreationsvärden 

Planområdet är relativt öppet i de västra och centrala delarna där golfbanan dominerar 
området. I den västra delen av området, ned mot havet, har avverkning bidragit till att öppna 
upp och förbättra framkomligheten. Här består skogen av större tallar med låg buskvegetation. 
I den sydvästra delen av planområdet består naturmiljön av en tät blandskog bestående av tall, 
gran och en. I markskiktet växer både lingon och blåbärsbuskar. I den östra delen av området 
återfinns en igenväxt vik som kringgärdas av alträd.  

Inom planområdet finns även områden där berg går i dagen, dessa områden är bevuxna med 
en typisk hällmarksflora. 

På golfbanan är stora delar av de ursprungliga naturvärdena kraftigt påverkade och ersatta 
med en monokultur med relativt liten biologisk mångfald, större delen av golfbanan inom 
planområdet består av gräsytor. Därtill finns hinder i form av bunkrar, anlagda dammar och 
mindre skogspartier. I dagsläget besöks området främst av golfspelare, människor som inte 
spelar golf rör sig mer sparsamt på området. 

Inom Oskarshamns kommun kan man vandra på Ostkustleden, som underhålls av Döderhults 
naturskyddsförening. Vandringsleden är ca 16 mil lång, som till större del går genom 
Oskarshamns kommun. Leden är uppdelad i åtta etapper och i slutet av varje etapp ligger en 
stuga för övernattning. I planområdet går leden strandnära så att man, med undantag för östra 
delen, hela tiden ser vatten. Leden utnyttjas av boende i närområdet för promenader och 
utflykter, men den drar även till sig mer långväga vandrare. I dagsläget kan allmänheten nå 
stranden via en smal stig (Ostkustleden) som löper längs med strandlinjen genom 
planområdet, se figur 11. 

 
Figur 11. Den gröna markeringen visar ostkustledens sträckning genom planområdet. 
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Påverkan och konsekvenser för natur- och rekreationsvärden 

Vid nollalternativet 

Stora delar av planområdet är i dag taget i anspråk av golfbanan. Banan förbättras regelbundet 
men inför framtiden planeras inga större utbyggnader som skulle kunna medföra några större 
konsekvenser för natur- och rekreationsvärdena i området. Naturmarken utanför golfbanan 
förblir oförändrad och Ostkustledens utformning och läge genom området förändras inte. 

Vid utförandet av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Natur: 
Vid bebyggelse enligt planförslaget förändras områdets karaktär till ett område med grupper 
av bebyggelse och natur. Med undantag för de byggnader som kommer att uppföras i 
markområden som idag utgörs av golfbanan kommer ”oexploaterade” markområden att tas i 
anspråk. För att förbinda de nya byggnaderna med huvudvägarna och resten av 
fritidsanläggningen kommer mindre bilvägar samt gång- och cykelvägar att anläggas. 
De mindre dammar som i dag finns i anslutning till golfbanan kommer att slås samman till två 
större dammar. 
 
Anläggning av en brygga för husbåtar medför utfyllnader i strandzonen och förankring av en 
fast flytbrygga upp till ca 200 meter ut i Fågelöfjärden. Ändring av ljus och 
strömningsförhållande kring bryggan innebär att naturen i strandzonen och i vattnet kommer 
att förändras. 
 
Rekreation: 
Rekreation inom området och även i närliggande områden kommer att öka betydligt då det 
kommer att röra sig ca 1 800 personer på området. 

Tillgängligheten till stranden och till vattenytor ökar vilket också förväntas leda till ökad 
rekreation på stranden och på vattenytorna. 

Vid genomförande av planerad bebyggelse kommer möjligheterna till rekreation inom 
området att öka genom de fritidsanläggningar som anläggs inom området. Fritidsytor anläggs 
i anslutning till husgrupperingarna så att det blir lätt att t ex spela fotboll, beachvolley och 
boule. 

I den nordöstra delen av planområdet planeras en lägerskola för barn. Syftet med lägerskolan 
är att erbjuda plats för övernattning och anordna olika aktiviteter som exempelvis bollspel, 
terrängbanor och mountainbike. I samband med vistelsen på lägerskolan ska de besökande 
leva och lära om t ex hållbar utveckling. 

Tillgängligheten kommer också att öka genom anlagda stigar, gång- och cykelvägar samt 
genom möjligheter att sitta ner på caféområden och liknande. 

Den befintliga golfbanan tas bort vilket gör att den rekreationsmöjligheten försvinner. 
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Vid alternativ B 

En musselodling på 100 x 100 meter i Fågelfjärden kan påverka sjöfarten till viss del, men 
med tydliga varningsmärken bör båttrafiken kunna ledas kring bojarna. Genom att minska 
mängden kväve och fosfor i vattnet minskar övergödningen. En minskad övergödning leder 
till minskad risk för algblomning, vilket i sin tur leder till ökade rekreationsvärden. För övrigt 
är påverkan och konsekvenserna desamma som för alternativ ”Vid utförandet av detaljplan 
Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter”.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

Natur: 
Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen kommer områdets karaktär förändras främst med 
avseende på byggnationen av hamnanläggningen och den anlagda stranden i den västra delen 
av programområdet. För att skapa en känsla av naturhamn anläggs hamnanläggningen på tre 
nya öar. Ambitionen med hamnen och de tillhörande husen är att skapa en hamn i 
skärgårdsmiljö. 

Konsekvenserna vid full utbyggnad med hänsyn till natur och rekreation är inte klarlagda utan 
behöver utredas vidare, särskilt med hänsyn till den planerade hamnanläggningen. 

Ljus och ljud från människor och byggnader kan i viss mån störa faunan i området. 

 
Rekreation: 
Sammantaget kommer fritidsanläggningen att kunna erbjuda möjligheter till rekreation i form 
av inomhusbad med badbassänger, bubbelbad, vattenruschbana, barnbassänger och bastu. I 
anläggningen finns även planer på ett större fitnessområde med bl. a spinningcyklar och 
löpband.  

Rekreation inom området och även i närliggande områden kommer att öka mycket då det 
kommer att röra sig ca 4 500 personer per dag på området. 

I hamnen och strandområdet kan det komma att erbjudas ett brett utbud av olika vattensporter. 
Hamnen och den anlagda stranden är preliminärt planerad så att den uppfyller kraven på 
större tävlingsfaciliteter för att kunna locka arrangörer för större segelsporttävlingar. 

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen i hela programområdet beräknas, som nämnts ovan, 
ca 4 500 personer per dag befinna sig inom planområdet under högsäsong. I dag beräknas som 
mest ca 500 personer per dag röra sig i området under högsäsong. 

Förbättrande åtgärder och ambitioner för natur och rekreationsvärden i ”The Circle 
Resort”  

Föreslagen bebyggelse ska planeras så att husen placeras i naturen på ett naturligt sätt och att 
det ursprungliga naturintrycket bevaras.  
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Skyddsvärda naturtyper inom området, vilka är inventerade i den naturvärdesinventering som 
genomförts, ges förutsättningar att bevaras, se bilaga 1. I figur 4, 5och 12 redovisas förslag på 
hur bebyggelsen kan anpassas efter miljön. 

Mellan grupperna av hus kommer det att finnas gröna korridorer med naturmark. 

En del byggnader kan placeras på pålar för att minska ingreppen i markmiljön. 

För att minska slitaget på naturen under anläggningsfasen kan t.ex. hus som är prefabricerade 
lyftas på plats med en mobil kran. 

 
Figur 12. Miljöanpassad bebyggelse. 

För att minska trafiken inom området kan den begränsas till boende i området medan 
besökare får parkera bilen vid centrumanläggningen. Från parkeringen vid 
centrumanläggningen kan t ex cyklar eller elbilar lånas ut så att besökarna kan ta sig runt på 
anläggningen. 

Förslaget medför att tillgängligheten till hav och strand kommer att öka inte bara för de 
boende utan även för dagsbesökare. För att kunna främja det rörliga friluftslivet kan 
Ostkustleden handikappanpassas inom planområdet. 

För boende i området räknas endast själva huset som privat egendom, marken runt huset 
kommer att betraktas som naturmark som kan beträdas av allmänheten. Därför kommer inte 
boende att få anlägga trädgård, bygga privata altaner, sätta upp staket eller liknande. 
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7.2 Hav och strand 

Förutsättningar för bedömning av hav och strand 

Hela planområdet ligger i direkt anslutning till Östersjön. Den långa strandlinjen består 
huvudsakligen av sten och block, på några ställen förekommer hällar eller sand. I den östra 
delen av området finns en privat brygga, i övrigt finns inga bryggor inom planområdet. 

I en klimatstudie, DHI (2010), som Länsstyrelsen i Kalmar län låtit utföra förväntas 
landhöjningen hålla jämna steg med vattennivåhöjningen i Östersjön 30 år framöver. I ett 
längre perspektiv är osäkerheterna stora och en vattennivåhöjning i intervall på 20 – 130 cm 
anges. 

Stora delar av Östersjön är påverkade av övergödning. Stor tillförsel av näringsämnena fosfor 
och kväve leder till en ökad tillväxt av organiskt material. Övergödning leder till onaturliga 
algblomningar och döda bottnar. Planområdet avvattnas till Fågelöfjärden som 
vattenmyndigheten har statusklassat som måttlig ekologisk status. Det innebär att 
Fågelöfjärden inte ska belastas med ytterligare tillskott på närsalter (kväve och fosfor), 
tvärtom bör utsläppen minska för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska kunna 
uppnås. Vattenmyndigheten bedömer att det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt 
omöjligt att uppnå god ekologisk status 2015, om däremot alla möjliga och rimliga åtgärder 
vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021. 

Figeholms reningsverk har under de senaste åren släppt ut ca 3 – 4 ton kväve och ca 30 kg 
fosfor per år i Fågelöfjärden (Oskarshamns kommun 2009).  

 

 
Figur 13. Strandlinjen längs planområdet. 
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Områdets dagvatten återcirkuleras till stor del för att bevattna golfbanans gräsytor. Trots 
återcirkulationen bedöms golfbanan ge upphov till ett läckage på ca 1 kg kväve/ha och år.  

Påverkan och konsekvenser hav och strand 

Vid nollalternativet 

Nollalternativet innebär att Fågelöfjärden troligtvis kommer att ha fortsatta eller ökande 
övergödningsproblem såvida inte ett åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvalitén inleds. 
Nuvarande besöksfrekvens bedöms endast i liten grad belasta strandnära natur. En viss 
påverkan sker genom dagvatten från området som påverkats av verksamheten, t ex golfbanan. 

Vid utförandet av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Strand: 
Strandområdet kommer att bebyggas i grupper av hus längs med stranden. Detta kommer att 
bidra till att delar av kustremsan kommer att få en ny karaktär. Ett ökat antal människor i 
området kommer att medföra ökat nyttjande och ökat slitage på stränder och strandnära natur. 
 
Vid bryggan för husbåtar kommer utfyllnader att behöva göras i strandkanten ut till 
flytbryggan. Utfyllnader och flytbryggan kommer att förändra ljus och strömningsförhållande 
i vattnet vilket kommer att påverka stranden lokalt. Eftersom bryggan är en flytbrygga kan 
vatten strömma fritt under flytelementen. 
 
Hav: 
Bryggan för husbåtar samt husbåtarna kommer att vara en förhållandevis stor anläggning i det 
strandnära havet. Den kommer att ge tillträde och möjligheter till havsnära upplevelser och ge 
enkel tillgång till havet. Den kommer att påverka havet lokalt främst med hänsyn till 
vattenströmning, men anläggningen kommer lokalt också att inkräkta på bottenfauna och 
bottenflora samt bedöms påverka fisk i mindre omfattning. 

Utbyggnaden kommer, främst sommartid, att medföra ökad aktivitet på havet genom t ex 
vattensport och fiske. 

Utökning av bebyggelsen i området kommer att öka andelen hårdgjorda ytor genom samtida 
utbyggnad av parkeringsplatser, tak och vägar. Detta kommer att leda till ett större utflöde av 
dagvatten från området.  

Avvecklingen av golfbanan kommer att bidra till att läckaget av närsalter från golfbanan 
upphör. 

Spillvatten från planområdet kommer att anslutas till det kommunala avloppsystemet och 
belastningen i Fågelöfjärden, av närsalter mm, beror främst på kommunens 
reningsanläggning.  
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Vid alternativ B 

Enligt den forskning som har utförts på musselodlingar i Kalmarsund beräknas odlingar 
kunna producera ca 150 ton musslor per hektar odlingsyta. Om en sådan odling skulle 
anläggas i Fågelöfjärden skulle vattnet renas på 1 ton kväve och 0,6 ton fosfor per år.  

Musselodlingen skulle på detta sätt leda till övergödningssituationen i Fågelöfjärden 
förbättrades och att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten skulle kunna uppnås. 

För övrigt är påverkan och konsekvenserna desamma som vid utförandet av detaljplan 
Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

Vid en full utbyggnad av fritidsanläggningen kommer den planerade hamnen att påverka hav 
och strand, bland annat genom att förutsättningarna för växter och djur i området som hamnen 
anläggs i påtagligt förändras. Ökad båttrafik kan även medföra ökad erosion i de grunda 
vikarna, ökad fysisk störning (visuell, ljud, ljus och vibrationer) för häckande fågel, lekande 
fisk och andra djur.  

Husbåtspiren i den östra delen av området kommer att förändra strandens karaktär och 
bottenfaunan lokalt.  

Förbättrande åtgärder och ambitioner för hav och strand i ”The Circle Resort”  

Bad- och vattenaktiviteter förväntas bli koncentrerade till den anlagda stranden väster om 
hamnen. Detta medför att slitaget längs med övriga delar av stranden begränsas.  

Genom att anlägga stigar och eventuellt även spångar genom området kan gångtrafiken på den 
strandnära naturen, hällmarker och liknande styras över mot anlagda gångstråk så att övrig 
naturmark skonas.  

Dagvatten som samlas upp inom området har förutsättningar att renas genom återcirkulation i 
de anlagda dammarna inom området. Beroende på utformning, konstruktion och funktion av 
dagvattenreningen kan läckaget av näringsämnen från planområdet minska jämfört med 
dagens nivåer. 

Längs med stranden ska besökande och boende kunna röra sig fritt. Det ska därför inte finnas 
staket eller murar i området. 

Förutsättningar för genomförande av detaljplanen avseende hav och strand 

Området antas som verksamhetsområde enligt allmänna vattenlagen, SFS 2006:412. 

Den anlagda badstranden ingår i programområdet, men inte i detaljplanen för Hägnad 1:18 
m.fl. fastigheter. 
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7.3 Växt- och djurliv 

Förutsättningar för bedömning av växt och djurliv 

Växtliv 

Som underlag för denna miljökonsekvensbeskrivning har en naturvärdesinventering utförts av 
Marcus Arnesson (Ecocom 2011). Inventeringen utfördes 2011-07-01 resulterade i en 
kartläggning av fem markytor (markytor med olika färg) med särskilda naturvärden som anses 
värdefulla ur ett lokalt perspektiv. De värdefulla områdena redovisas i figur 14.  

 
Figur 14. Indelning av exploateringsområdet i delområden efter olika naturtyper (Ecocom 2011). 
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De särskilda naturvärdena som identifierades omfattar främst äldre barrskogsskogsområden 
med höga naturvärden med inslag av gammelmanslav och död ved i olika dimensioner och 
nedbrytningsstadier (delområde 1). I de strandnära områdena numrerade från 2, 3 och 4 

återfinns gammal tallskog, i fältskiktet ner mot vattnet påträffades arter som strätta, havssäv, 
kråkviker, hampflockel, tulkört och bladvass. I den östra delen av strandområdet finns ett parti 
med havsängsflora bestående av arter som gulkämpe, strandkrypa, kärringtand och 
havssälting. I två äldre tallar hittades den rödlistade arten trädsvampen tallticka, Phellinuspini, 
se figur 15. 

 

Inre viken av Sjöbodgloet, delområde nr 5, är igenväxt, området är fuktigt och bevuxet med 
en artrik havsstrandängsflora. Mellan den glesa bladvassen växer arter som dvärgdun, rödsäv, 
havssälting, gulkämpe, spikblad och ormtunga. På sikt är risken uppenbar att högvuxen 
vegetation som bladvass och al kommer att konkurrera ut den artrika havsstrandängsfloran. 

 

 
Figur 15. Tallticka Phellinuspini 

Den dominerande naturtypen i planområdet är torrmark bevuxen med tallskog med litet inslag 
av gran, ek, en, rönn och björk. Fältskiktet domineras av ris och lavar. I de högre partierna 
består skogen av hällmarkstallskog, i det tunna jordlagret växer arter som gulvit och grå 
renlav, islandslav, vågig kvastmossa och fårsvingel. Där jordlagret är djupare växer blåbär, 
kruståtel, vårfryle och ängskovall. 

Rödlistade arter. 

För att få kunskap om vilka växt- och djurarter som minskar i antal och utbredning samlar 
Sveriges lantbruksuniversitet in information från hela Sverige. Informationen om arterna 
sammanställs i rödlistor och grupperas i sex kategorier utifrån olika grad av sällsynthet 
och risk för utdöende. Information från rödlistan ligger sedan till grund för att styra 
naturvårdande insatser. 
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Det finns en muntlig uppgift om att myggblomster, en orkidé, har iakttagits strax nordväst om 
Sjöbodgloet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Djur- och fågelliv 

Förekomsten av död ved och äldre träd inom området bedöms gynna den biologiska 
mångfalden beträffande insektsfaunan. En rik insektsfauna ger i sin tur upphov till föda för 
olika typer av fåglar och mindre däggdjur.  

Vid inventeringen observerades yngel av en obestämd salamanderart samt en snok i 
vattensamlingarna i anslutning till golfbanan.  

I samband med framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen för etapp I framkom uppgifter 
om att bivråk har häckat inom det aktuella detaljplaneområdet (etapp I). Vid inventeringen 
observerades inga häckningsplatser för bivråk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bivråk Pernis apivorus 
Bivråken är en rovfågel som under sommarmånaderna häckar i Sverige, under hösten 
flyttar bivråken till norra Afrika för att övervintra. Här i Sverige livnär sig rovfågeln på 
getingar, småfågelungar och groddjur. Arten är rödlistad som sårbar i Sverige, vilket 
innebär att det finns en risk för att arten kan dö ut.  
För att förbättra förutsättningarna för bivråken kan olika typer av åtgärder gynna 
artbeståndet. Exempelvis kan bivråken gynnas av öppna ytor intill skogsmarksområden, 
sparade trädridåer och lövträd. Rovfågeln kan även gynnas av vattensamlingar och diken. 
Bivråkens minskade antal kan bero på en minskad insektsrikedom, vilket innebär en lägre 
täthet av sociala getingsamhällen. Minskningen kan även bero på utdikning av våtmarker 
i skogsmarker. 

Myggblomster, Hammarbya paludosa 
Myggblomster är en liten späd, ljust gulgrön orkidé med mycket små blommor. Stjälken 
är ofta bara fem centimeter hög. De två eller tre bladen är små, omkring en centimeter 
långa, och sitter vid basen av stjälken. Myggblomster blommar i juli-augusti, blommorna 
är talrika och sitter i en kort och smalt axlik klase.  
 
Myggblomster är ganska sällsynt och växer i mattor av vitmossa (Sphagnum) i kalkfattiga 
gungflyn och mossar.  
Källa: Naturhistoriska riksmuséet. 



     
Miljökonsekvensbeskrivning  
detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter  

Projektnummer: 319002 

   

 
 

31 
 

Påverkan och konsekvenser för växt och djurliv 

Vid nollalternativet 

Den gällande detaljplanen (MA 83) för området ger bland annat tillstånd till bostäder, 
golfbana, husvagnscamping med restaurang och butik. Längs med stranden i de centrala 
delarna av området ger planen tillstånd till byggnation av bryggor, båthus och friluftsbad. 
Nollalternativet är likställt med gällande plan och nuvarande verksamhet och bedöms varken 
förbättra eller försämra förutsättningarna för områdets befintliga växt- och djurliv. 
 
Den pågående igenväxningen av lokalt skyddsvärda naturtyper, se delområde 5 i figur 14, kan 
i framtiden bidra till att havsängsfloran växer igen och ersätts med bladvass och klibbal.  

Vid genomförande detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Bebyggelse enligt förslaget kommer att leda till att mark med riksintresse för naturvård tas i 
anspråk. Riksintresset omfattar de södra delarna av planområdet.  

Planens genomförande kommer att påverka växt- och djurlivet genom att ytorna för djur och 
växter minskar samt ett ökat slitage och mer rörelser i området. Påverkan kommer att vara 
minst i de områden som redan idag är exploaterade eller starkt påverkade och störst i de 
områden som idag är oexploaterade, se delområde 9 och 10 i figur 14.  

Vid Sjöbodgloet, se delområde 5 figur 14, ger detaljplanen möjlighet att skapa en öppen 
vattenyta i ett vassområde. Om det genomförs varsamt och med viss omplacering av arter kan 
artrikedomen i Sjöbodgloet bibehållas och framöver gynnas av att vassen slås regelbundet. 

Vid alternativ B 

En musselodling i Fågelöfjärden skulle på sikt förbättra förutsättningarna för det marina djur- 
och växtlivet. Genom att sänka halterna av kväve och fosfor är ambitionen att förbättra den 
ekologiska statusen på vattenförekomsten. 

För övrigt är påverkan och konsekvenserna desamma som vid utförandet av detaljplan 
Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

För att få en uppfattning om hur en hamnanläggning i den västra delen av programområdet 
skulle påverka miljön krävs det kompletterande undersökningar av bottenfauna och 
bottenflora. Vidare krävs det en kvantitativ bedömning av områdets betydelse som lek- och 
uppväxtmiljö för fisk.  
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Förbättrande åtgärder och ambitioner för växt och djurliv i området ”The Circle 
Resort”. 

Bebyggelse kommer att utföras så att markområden med höga naturvärden i möjligaste mån 
bevaras. I delområde 1 i figur 14 är ambitionen att bevara de gamla tallarna och död ved, bl. a 
för att gynna den biologiska mångfalden.  

För att få bättre information om bivråk, salamander och myggblomster kommer de fortsatt att 
inventeras under vår och sommaren 2013. Myggblomster förekommer främst i våtmarker 
vilket gör att det bör gå att anpassa bebyggelsen så att ytor med myggblomster inte blir direkt 
påverkade av byggnader, vägar och stigar. Skötseln av ytor med myggblomster kan anpassas 
för att gynna arten. På liknande sätt kan dammar inom området utformas för att gynna en 
naturlig etablering av ett rikt växt- och djurliv. Speciellt kan hänsyn då tas till salamandern. 

Rekommendationer för kommande etablering av bebyggelse 

Längs med kusten bör de stora äldre tallarna bevaras, dels för att skydda den rödlistade 
trädsvampen tallticka, men även för att det troligen finns fler rödlistade arter knutna till de 
gamla tallarna i området. I de områden där havsängsfloran är på väg att konkurreras ut kan 
någon form av hävd eller bete införas. 

Markområden som är känsliga för slitage exempelvis hällmarksområden, bör skyddas genom 
att anlägga upphöjda spångar. 

Området vid den planerade lägerskolan har höga naturvärden enligt naturinventeringen. Den 
bör utformas så att naturvärdena finns kvar och införlivas i platsens utformning så att dess 
karaktär kan bli en attraktion för naturupplevelsen i området. 

För att behålla och utveckla naturområden kan en skötselplan tas fram. 

7.4 Kulturvärden 

Förutsättningar för bedömning av kulturvärden 

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av WWP tagit fram ett kulturhistoriskt 
planeringsunderlag inför arbetet med programhandlingen (Riksantikvarieämbetet 2008). Det 
kulturhistoriska planeringsunderlaget sammanfattades enligt följande: 
 
Planområdet faller huvudsakligen inom Hägnads gamla ägor, en gård med anor från 
medeltiden. Förutom studier av äldre kartmaterial har också en fältinventering med 
målsättningen att motsvara en arkeologisk utredning, etapp 1, genomförts. Inom planområdet 
finns sedan tidigare tre registrerade fornlämningar. Dessa utgörs av ett gravröse (RAÄ 496), 
en fornborg (RAÄ 1250) och lämning som påminner om en forntida grav (RAÄ 1551). Vidare 
kan konstateras att planområdet berör en delvis uppgrundad naturhamn, kallad Sjöbodgloet, 
där det har legatsjöbodar åtminstone sedan 1600-talet. Nu syns en husgrund och en 
övergiven stenbrygga i detta hamnområde (UV 1).  
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Vid inloppet till naturhamnen står ett sjömärke (UV 2). På Djursholmen finns ett 
hägnadsystem (UV 3) som bör ha anordnats för att underlätta djurhållningen på under 
betessäsongen. Att kreatur har betat på ön antyds av namnet som är belagt från slutet av 
1600-talet. I de höglänta delarna av planområdets nordvästra del finns en övergiven 
åkerlycka där sannolikheten har bedömts vara stor att det finns omarkerade fornlämningar 
ovan mark i form av boplats (Objekt 1). Förutom det skyddade läget bakom en bergsrygg är 
anledningen till denna bedömning att en stenyxa har hittats på platsen. 
 
I de fall planerad exploatering berör de ovan nämnda områdena föreslås fortsatta 
arkeologiska åtgärder (figur16 och tabell2). Om markerade områden ej berörs, bedömer UV 
Öst att exploateringen kan ske utan konflikt med lagskyddade fornlämningar. Ansökan om 
tillstånd för exploatering ställs till Länsstyrelsen i Kalmar län, Kulturmiljöfunktionen, som 
fattar beslut i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska insatser som krävs. 
 
Inom det planerade planområdet finns dessutom talrika fornlänningar från 1700- och 1800-
talets odlingslandskap. Mest framträdande är stenmurarna som med fördel kan bevaras och 
integreras i det nya rekreationslandskapet. Så har för övrigt redan gjorts på ett föredömligt 
sätt inom den befintliga golfbanan. 
 

 
Figur 16. Fastighetskarta med samtliga nu kända forn- och kulturlämningar inom utredningsområdet och i dess 
omedelbara närhet, kartan är ej skalenlig. (Hämtad från Riksantikvarieämbetet 2009). 
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Tabell 2.  Fasta fornlämningar och möjliga fornlämningar i utredningsområdet (Hämtad från Riksantikvarieämbetet 
2009). 

 

Påverkan och konsekvenser för kulturvärden 

Vid nollalternativ 

Nollalternativet bedöms idag inte påverka de befintliga kulturvärdena negativt men uppskattas 
heller inte kunna ge samma möjlighet till kontroll och förvaltning som i planförslaget.  

Vid utförandet av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Forn- och kulturlämningar som finns i området görs till en del av upplevelserna i området.  

I förslaget är hänsyn framförallt tagen till fornborgen.  

Vid alternativ B 

Konsekvenserna för alternativ B bedöms inte påverka de registrerade fornlämningarna. 

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

I centrumanläggningen planeras ett mindre museum som i ett nära samarbete med 
Länsstyrelsen i Kalmar län och Oskarshamns kommun ska kunna berätta historien om 
Figeholms Fornborg och hela områdets historia samt beskriva hur den moderna 
arkeologiforskningen arbetar med att försöka kartlägga vårt förflutna.  

Förbättrande åtgärder och ambitioner för kulturvärden i ”The Circle Resort”  

Fornborgen (RAÄ 1250) i den västra delen av planområdet kan lyftas fram på ett bättre sätt än 
vad som sker idag med hjälp av tydliga informationstavlor som beskriver hur människor 
bodde, levde och försvarade sig förr i tiden. I samband med exploateringen kommer även 
tillgängligheten för rörelsehindrade att öka.  
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Längs med den västra kusten av Sjöbodgloet observerades en forntida hamnanläggning (UV 
1). I samband med exploateringen kommer lämningen att bevaras och lyftas fram med hjälp 
av informationstavlor. Tavlorna kan exempelvis beskriva hur man bedrev fiske och försörjde 
sig i denna del av landet under järnåldern och fram till nutid.  

Centralt i området påträffades ett röse (grav) som troligen härstammar från bronsåldern (RAÄ 
496). I anslutning till röset kan information spridas om hur man begravde människor på 
järnåldern och dåtidens trosuppfattningar. 

 

7.5 Hälsa och säkerhet 

Förutsättningar för bedömning av hälsa och säkerhet 

På Simpevarpshalvön, ca 7 km nordöst om planområdet, producerar OKG energi med hjälp av 
tre kärnkraftsreaktorer. Lokaliserat i närheten av reaktorerna finns även det centrala 
mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab). Planområdet ligger inom den inre 
beredskapszonen och måste uppfylla särskilda krav på evakuering. Området ligger mindre än 
10 km från kärnkraftverket vilket innebär att bebyggelse bedömd som svårevakuerad ska 
undvikas. 

Räddningstjänsten beräknas kunna ta sig till hela området på 10-20 minuter och delar av 
området på mindre än 10 minuter. Närmaste räddningsstation är lokaliserad i Söråbyn på 
Simpevarpshalvön. I Figeholm finns även brandvärn (personer som kallas in och hjälper till 
vid en större insats). 

Förutom närheten till kärnkraftverket finns det inga verksamheter som utgör någon betydande 
risk för hälsa och säkerhet inom planområdet. I norr angränsar planområdet för etapp I till en 
hästgård. Länsstyrelsen i Skåne har gjort bedömningen att avståndet från stall och gödsel till 
bostad för hästgårdar med 1 – 10 djur bör vara 100 meter, avstånd till hage bör vara 50 meter 
(Miljösamverkan sydost 2009). Avståndet mellan den aktuella hästgården och planområdet är 
idag ca 200 meter. 

Radon är en radioaktiv gas som har sitt ursprung i uranrika bergarter. I bostäder kan de 
boende exponeras för radon via marken, vatten från den egna brunnen eller från 
byggnadsmaterial. I det aktuella planområdet finns det en risk för att halterna av radon i 
berggrunden kan vara förhöjda (Oskarshamns kommun 2003).  

Påverkan och konsekvenser för hälsa och säkerhet 

Vid nollalternativ 

Nollalternativet bedöms inte medföra att riskerna för människors hälsa och säkerhet kommer 
att öka. 
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Vid utförande av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Planerad bebyggelse är inte en verksamhet som medför ökad risk för hälsa och säkerhet inom 
området. Samtidigt medför det ökade antalet människor i området att antalet nödsituationer, 
antalet olyckor och sjukdomsfall, kommer att öka betydligt, vilket kan ge behov av ändrade 
resurser/riktlinjer för t ex räddningstjänsten.  

Eftersom många av besökarna är tillfälliga gäster ska särskild vikt läggas på att informera 
besökare och ta fram strategier för hantering av eventuella krissituationer. Detta kan troligen 
göras i samråd med länsstyrelsens krisberedskapsfunktion. 

Räddningstjänsten ansvarar för att detaljplanen och den planerade byggnationen uppförs på ett 
ur säkerhet och utrymningssätt godtagbart sätt. Detaljplanen skall samrådas/godkännas av 
räddningstjänsten innan den antas. 

Eftersom Påskhäradsvägen (väg 743) norr om planområdet utgör utrymningsväg från 
Simpevarps kärnkraftverk är utformningen av vägkorsningen vid utfarten från 
programområdet viktig. Vid full utbyggnad av programområdet kommer fritidsanläggningen 
ha omkring 4 500 gäster per dag. 

Anläggningsarbeten kan innebära en ökad störning i form av buller och dammbildning. Under 
genomförandet av planen förväntas dock inte luftkvalitén påverkas i någon större 
utsträckning. 

Innan anläggningsarbeten kan påbörjas och som en del av projekteringen/detaljplanearbetet 
bör förekomsten av radon i marken undersökas. I de fall radon förekommer i höga halter skall 
byggnader vara radonsäkra, d.v.s. utförda med sådana konstruktioner att markradon inte 
kommer in i byggnaderna. 

Delar av området är låglänt och klimatförändringar förväntas medföra en höjning av havsytan 
vilket kan medföra översvämning av ytor och anläggningar. Vid dragning av infrastruktur t ex 
VA-ledningar skall det ske med hänsyn till höjda havsnivåer. 

Vid alternativ B 

En utbyggnad av en musselodling i Fågelöfjärden kan påverka säkerheten till sjöss. För att 
förbättra säkerheten bör tydliga markeringar i form av t.ex. bojar märka ut odlingen.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet. 

I etapp III planeras en hamnanläggning väster om det aktuella planområdet, vilket skulle 
kunna innebära en ökad risk för buller till följd av ökad båttrafik till och från hamnen.  

Rekommendationer till kommande arbete med etablering av bebyggelse 

Närheten till kärnkraftverket på Simpevarpshalvön innebär speciella förutsättningar. Det 
omfattar bland annat krav på utrymningsplan, tillgång till jodtabletter mm i händelse av en 
kärnkraftsolycka. Eftersom många av besökarna kan vara tillfälliga måste informationen vara 
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extra tydlig. Det kan också vara aktuellt att värdera utrymningsvägarnas anslutning till väg 
743 och 744 då trafiken kommer att öka betydligt. 

Genom att införa hastighetsbegränsande åtgärder kan trafiken styras från väg 744 ut på väg 
743. På detta sätt minskar trafikbelastningen inne i Figeholms tätort. 

Trafikbullrets negativa påverkan på inomhus- och utomhusmiljön bedöms som liten eftersom 
bebyggelsen inte ligger i direkt anslutning till vägen. Inom planområdet begränsas biltrafiken 
till att omfatta endast de boende inom området. Besökare till centrumanläggningen med dess 
faciliteter hänvisas till parkeringsytor i anslutning till semesteranläggningens huvudbyggnad.  

 
Figur 17. Vägnät kring det aktuella planområdet. 

Rekommenderat gränsvärde för radon i nya och befintliga bostäder är 200 Bq/m3 i 
inomhusluft. Misstänks gränsvärdena komma att överskridas måste byggnaderna byggas med 
teknik som förebygger exponering för radon.  

Genom att begränsa hastigheten för båttrafik vid inloppet mot hamnanläggningen kan 
bullerstörningarna minska. 

7.6 Gällande strandskydd 

Förutsättningar för bedömning av strandskydd 

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder och att värna om den 
biologiska mångfalden i strandzonen. Den omfattar både växter och djur på land och i vatten.  

Strandskyddet inom planområdet är idag 300 meter med undantag för områden som betecknas 
som kvartersmark inom nu gällande planer, där har strandskyddet upphävts. 
(DetaljplanMA83). 

Planområde

Väg 743 (tillfartsväg till planområdet) 

Påskahäradsvägen (väg 744) 

Figeholm 

Truttenvägen
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Påverkan och konsekvenser för strandskydd 

Vid nollalternativ 

Strandskyddet i området förblir oförändrat, planbestämmelserna som beskrivs i MA83 
fortsätter att gälla. 

Vid utförande av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Då i stort sätt hela detaljplaneområdet ligger inom det nuvarande utökade strandskyddet, dvs. 
300 m från stranden kommer i stort sätt all bebyggelse att ske inom det utökade 
strandskyddet. Bebyggelse kommer att sträcka sig ner mot strandlinjen i form av klungor av 
hus med områden av naturmark emellan. 

För att husen ska kunna anpassas efter de pågående klimatförändringarna ska golvytan vara 
minst 2,7 meter ovanför nuvarande medelhavsnivå.  

Grunden för planerad fritidsanläggning är att man ska kunna erbjuda attraktivt boende och 
fritidsupplevelser i havsmiljö. Bostäder nära stranden är ett sådant attraktivt boende som 
tillsammans med tillgång till havet och stranden gör det möjligt att anlägga och driva tänkt 
fritidsanläggning. 

Genom att anlägga lättframkomliga stigar längs med stranden och öppna upp tillträden ner till 
stranden förväntas allmänhetens tillträde till stranden att öka. De nybyggda husen inom 
området omges inte av några privata tomter. Boende såväl som besökande inom området ska 
kunna röra sig fritt längs med kusten. På det sättet ökar tillgängligheten både genom att det är 
lättare att komma till havet för fler människor och det blir också lättare för rörelsehindrade att 
ta sig till stranden. 

Vid alternativ B 

Detta alternativ förväntas påverka strandskyddet i området på samma sätt som utförande av 
detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

I den västra delen av programområdet, väster om nu aktuell detaljplan planeras nya öar, pirar, 
bryggor och stränder. Boningshus kommer att anläggas nära stranden. För att få en 
uppfattning om förutsättningar och konsekvenser för denna anläggning krävs ytterligare 
undersökningar och analyser. En sådan bebyggelse förutsätter att det blir kvartersmark och att 
strandskyddet upphävs. 

Förbättrande åtgärder och ambitioner för strandskyddet i ”The Circle Resort”. 

Bebyggelsen i området är planerad så att syftet med strandskyddet uppfylls, dvs. att det även 
fortsättningsvis finns förutsättningar för en god biologisk mångfald längs stranden och att 
strandens tillgänglighet för människor och djur är god. 
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7.7 Landskapsbild 

Förutsättningar för bedömning av landskapsbild 

I den västra delen av planområdet präglas landskapsbilden av den anlagda golfbanan, i öster 
är naturen mer orörd. Idag är området sparsamt bebyggt, i anslutning till golfbanan ligger 
några mindre servicehus. Inom planområdet finns även två mindre privata fastigheter. Från 
havssidan präglas landskapsbilden av skogen med de gamla tallarna. På stranden förekommer 
en speciell strandängsflora. 

Påverkan och konsekvenser på landskapsbilden 

Vi nollalternativ 

Nollalternativet innebär att exploatering av planerad fritidsanläggning inte sker vilket inte 
medför någon förändring av landskapsbilden jämfört med nuläget. 

Vid utförande av detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Landskapsbilden kommer tydligast att förändras från havet, där husbåtar och bryggan 
kommer att vara den tydligaste förändringen genom att de syns som en samling hus på vatten. 
Bakom dem ligger strandnära områden med samlad bebyggelse, norr om Djursholmen, samt 
på västra och östra siden av Sjöbodgloet.  

Genom att samla bebyggelsen i grupper bedöms delar av den nuvarande landskapsbilden 
kunna bevaras. 

Exploateringen av området bedöms påverka området mest i de östra delarna av planområdet, 
där naturen kan betraktas som relativt opåverkad i dag.  

Efter exploateringen kommer området att få en karaktär av naturnära fritidsboende med stora 
inslag av grönytor.  

Belysningen i husen samt vägbelysningen inom området kommer att leda till en förändrad vy 
över området under dygnets mörka timmar. 

Boende på fastigheterna Hägnad 1:10 och 1:14 kommer att påverkas av ökad insyn på 
fastigheterna. 

Vid alternativ B 

En musselodling i Fågelöfjärden kan komma att ge en förändrad landskapsbild, främst med 
anledning av varningsmärken och system med färgade flytbojarna över en större yta. För 
övrigt blir påverkan densamma som för föreslagen detaljplan. 
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Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

Vid full utbyggnad av hela fritidsanläggningen domineras programområdet av den stora 
serviceanläggningen. Kommer man från havet eller från Figeholm blir även 
hamnanläggningen tydlig i landskapet.  

Förbättrande åtgärder och ambitioner för landskapsbilden i ”The Circle Resort” 

Ambitionen med byggnationen är att erhålla ett attraktivt område som utseendemässigt 
samverkar med omkringliggande natur.  

Belysningen kring byggnader och vägar kan regleras i syfte att minska ljusföroreningarna från 
området. Ambitionen är att anpassa belysningen så att den blir effektiv och inte lyser upp 
områden som inte behöver belysas. Detta är även av betydelse för att minska 
energiförbrukningen.  

7.8 Infrastruktur och trafik 

Förutsättningar för bedömning av infrastruktur och trafik 

Kommunikation 

För att ta sig till området från den närmsta stora tillfartsvägen (E22) finns en avfart vid 
trafikplats Fårbo. Därifrån ansluter trafikanter till planområdet via väg 743, 
anslutningsvägarna till planområdet redovisas i figur 17. Från väg 743 leder väg 744 
besökande till fritidsområdet. Väl inne på området leder Truttenvägen in till planområdet.  

För väg 743 har en idéstudie utförts 2005. I den beskrivs vägen som ”mycket smal 5,7 - 6,6 
m, underhållet är eftersatt med sprickor i beläggningen som följd, och dess sidoområden 
består till stor del av bergsskärningar”. Trafikbelastningen är ojämn under dygnet, i samband 
med arbetsdagens början och slut har vägen en så gott som enkelriktad trafikbelastning. 
Årsdygnstrafiken uppmättes 1999 till 1 460 fordon, med en fördubbling under 
sommarhalvåret. Vägen anges i studien som en ”konfliktfylld miljö både för trafikanter och 
för boende”. Sedan idéstudien har kommunen färdigställt en gång och cykelbena mellan 
Fårbo och Figeholm, vilket har underlättat trafiken något. 

Från Figeholms centrum går dagligen 4 bussturer till Oskarshamn. Oskarshamns flygplats är 
belägen ca 10 km sydväst om planområdet. Flygplatsen har flera dagliga turer till Stockholm. 
I Kalmar, ca 90 km söder om Figeholm, ligger en större flygplats med fler destinationer. 

I dag finns ett vägsystem med tillfartsvägar och infarter till befintliga stugor och till 
golfbanan. I området finns även ett system av mindre vägar/stigar för gångtrafik. Det finns 
ingen möjlighet att ta sig till programområdet genom någon separat gång- och cykelväg utan 
oskyddade trafikanter hänvisas idag till befintliga vägbanor. 
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Avfall 

I Figeholm finns en återvinningsstation där hushåll kostnadsfritt kan lämna alla typer av 
grovavfall. Återvinningscentralerna har även insamling av farligt avfall, el-avfall samt 
förpackningar och tidningar. Återvinningscentralen är belägen väster om Figeholms centralort 
ca 3 km från det aktuella planområdet.  

Vatten 

Figeholm har kommunalt vatten. Vatten hämtas idag från två vattenresurser; dels genom 
grundvattenuttag i Tunaåsen och dels genom infiltration av vatten från Fårbosjön. Kommunen 
uppger att den specifika vattenförbrukningen för de 1 600 anslutna i Figeholm är 260 liter per 
person och dygn (Förstudie VA 2010). 

Avloppsrening 

I dag har det kommunala avloppsreningsverket i Figeholm tillstånd att behandla avlopp från 
2 000 personekvivalenter (pe) och belastas idag av ca 1 600 pe. Utformningen av 
reningsverket innefattar en mekanisk rening i galler och sandfång, följt av biosteg med aktivt 
slamsteg och sedimentation. Efter biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som 
innefattar flockning och sedimentering.  

Ledningsnät 

Det befintliga ledningsnätet för överföring av dricksvatten beräknas kunna klara av ett 
vattenflöde på maximalt 72 m3/timme, vilket uppnås vid anslutning av ca 1 500 personer. 

Dagvatten 

Det dagvatten som idag samlas upp i området återcirkuleras delvis och används för att 
bevattna gräsytorna på den befintliga golfbanan. Överskottet av vatten leds via diken ut i 
Fågelöfjärden.  
Större delen av området är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken. 

Konsekvenser vid nollalternativ 

Nollalternativet innebär att verksamheterna inom planområdet fortgår som idag med ett 
besökarantal på ca 100 personer/dag vid maximal belastning. Om anläggningen försörjs med i 
huvudsak bilresor och antalet passagerare är 2 personer per bil och en resa per dag så ger 
nollalternativet ca 50 bilresor per dygn till och från anläggningen.  

Vid ett nollalternativ förväntas belastningen på infrastrukturen vara oförändrad. Den rådande 
infrastrukturen förväntas räcka till. 

Vid utförandet av detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Genomförandet av byggnationen kommer att innebära ett ökat behov av infrastruktur. Antalet 
besökare till nu aktuellt detaljplanområde är beräknat till ca 1 800 personer/dag.  
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Kommunikation 

Huvuddelen av trafiken till och från anläggningen kommer att belasta väg 743. Om de flesta 
tar sig till och från anläggningen med bil och antalet passagerare är ca 2 personer, blir det ca 
900 fordon per dygn. Den ökade trafikmängden förväntas leda till en ökad konfliktfylld 
situation på vägen, även om trafiken kommer att vara mer utspridd över dygnet. Därmed är 
det troligt att vägen kommer att behöva åtgärdas för att behålla trafiksäkerheten, även om 
trafiken till och från fritidsanläggningen kommer att vara mer utspridd under dagen. 

En viss del av bilresorna kommer att ske till Figeholm. I Figeholm bedöms inte tåligheten för 
ökad belastning vara lika stor som på väg 743. Vägnätets karaktär, som ett lokalt vägnät i ett 
mindre samhälle med bostadsbebyggelse nära inpå, bedöms kunna påverkas om 
trafikbelastningen ökar markant. Utformningen bör ske så att transporter som inte har ärenden 
till Figeholm väljer väg 743. 

Detaljplanen för Hägnad 1:18 innebär också nya parkeringsytor och nya vägar inom området. 
Parkeringen för de boende kommer i huvudsak erbjudas dels i anslutning till bostadshusen 
men även i den västra delen av planområdet. 

För att minska risken för att vägarna inom området kommer att användas som genomfart är 
flertalet av vägarna återvändsgränder med vändplatser där vägen tar slut. I förslaget kommer 
de befintliga vägarna inom planområdet att byggas till och förlängas. 

Avfall 

Avfallsmängden kommer att öka och då främst behovet av att omhänderta hushållsavfall. 

Vatten 

Oskarshamns kommun kommer att utöka det befintliga verksamhetsområdet så att hela 
programområdet omfattas, detaljplan I- III. I det här fallet betyder det att det kommer dras 
kommunalt vatten och avlopp till fastigheten Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter, enligt allmänna 
vattenlagen, SFS (2006:412). 

Avloppsrening 

För att kunna hantera den ökade mängden avloppsvatten måste det befintliga 
avloppsreningsverket i Figeholm byggas ut.  

Ledningsnät 

För att klara av dricksvattenvattenförsörjningen vid en utbyggnad enligt planförslaget krävs 
det att kapaciteten på överföringsledningar och pumpstationer ses över.  

Dagvatten 

Vid utbyggnad kommer andelen hårdgjorda ytor inom planområdet att öka. De nya ytorna 
utgörs främst av parkeringsplatser, nya vägbanor och hustak. En ökad mängd dagvatten kan 
leda till ökad transport av föroreningar och närsalter till Fågelöfjärden.  
Den totala andelen hårdgjorda ytor blir även i fortsättningen liten. Dagvatten från större 
hårdgjorda ytor, främst parkeringen i väster, leds till de ytor i planområdet som finns avsatta 
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för dagvattenrening. Vatten från takavvattning infiltrerar normalt lokalt vid varje byggnad och 
avrinning från mindre asfaltytor, t.ex. cykelbanor får söka sig ned till Fågelöfjärden på samma 
sätt som idag, via marken och befintliga smådiken. Hustak byggs i stor utsträckning med 
mjuka, ”gröna”, tak som tar upp vatten och fördröjer flödet. Totalt bedöms dagvatten från 
området påverka vattenkvaliten i Fågelöfjärden i mycket liten utsträckning med hänsyn till 
planerad dagvattenhantering med infiltration och rening av dagvatten från de större 
hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor. 
 

Konsekvenser vid alternativ B 

Alternativ B bedöms inte påverka infrastrukturen och trafiksituationen.  

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen, hela programområdet 

Vid full utbyggnad av fritidsanläggningen beräknas ca 4 500 personer besöka anläggningen 
per dag. Om de flesta tar sig till och från anläggningen med bil och antalet passagerare är ca 2 
personer, blir det ca 1500-2000 fordon per dygn. Det betyder en fördubbling av trafiken 
jämfört med 1999. Det är inte rimligt att väg 743 kan hantera den ökningen utan vägen 
kommer att behöva åtgärdas så att kapaciteten ökar. 
Total vattenförbrukning beräknas kunna bli upp till ca 675 m3/dygn för hela programområdet. 

Förbättrande åtgärder och ambitioner för infrastruktur och trafik i ”The Circle Resort” 

Ambitionen är att de boende inom området ska parkera sin egen bil på de större parkeringarna 
vid infarten till anläggningen, därefter sker vidare transport av bagage och personer inom 
området, och till de enskilda husen, med hjälp av eldrivna fordon.  

Vid utbyggnaden av fritidsbyn kan teknik för att minska vattenförbrukningen komma att 
installeras, exempelvis snålspolande toaletter. Ambitionen är även att avloppsvatten från bad, 
disk och tvätt skall kunna återcirkuleras.  

För att minska dagvattenflödet kan hus som byggs inom området förses med "Gröna tak" 
(växtbeklädda tak) som håller kvar vatten. Vanligtvis planteras olika mossarter och 
sedumarter på hustaken, när vatten faller på taket avdunstar ca 75 % samtidigt som partiklar i 
regnet absorberas. Andra fördelar med gröna tak är att temperaturen sänks i byggnaden på 
sommaren samtidigt som utstrålningen minskar på vintern (Axelsson 2007).  

Ambitionen i projektet är att minska antalet biltransporter inom området genom att erbjuda 
kollektivtrafik i form av busslinje. För att minimera utsläppen av föroreningar till luften kan 
de som besöker anläggningen även erbjudas att låna elbilar och cyklar vilket skulle leda till 
minskade utsläpp av föroreningar.  

Genom att använda sig av förnyelsebara energikällor för uppvärmning, vid elproduktion samt 
vid framställning av byggnadsmaterial är målsättningen att begränsa utsläppen av 
växthusgaser och andra luftföroreningar. Uppvärmning av hus kan exempelvis ske med hjälp 
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av berg- eller sjövärme eller med energi från sol- och vindkraft. Eventuellt skulle kylvatten 
från det närbelägna kärnkraftverket kunna användas som fjärrvärme.  

Rekommendationer för infrastruktur och trafik 

Väg 743 bedöms ha en standard som tills vidare kan hantera den ökade trafikmängden 
(Oskarshamn 2009). Denna bedömning gjordes innan gång/cykelvägen mellan Fårbo och 
Figeholm byggdes vilket gör att marginalen bör ha ökat. Vägstandarden och kapaciteten för 
vägen behöver dock ses över inför kommande detaljplaner i programområdet. 

För att hantera den ökade trafiken genom Figeholm (väg 744) föreslås en sänkning av 
hastigheten kombinerat med hastighetsdämpande åtgärder t.ex. i form av platågupp, 
vägkuddar eller sidoförskjutningar. Detta skulle resultera i en minskad risk för trafikolyckor 
samt lägre bullernivåer.  

Trafiken styrs så de flesta transporterna går på väg 743 utanför Figeholm. Det ska dock finnas 
möjlighet att köra via Figeholm för att på det sättet underlätta för att näringslivsverksamheter 
utvecklas i Figeholm. 

Avfall 

Ett eget avfallssystem bör tas fram för fritidsanläggningen. Avfallssystemet samordnas med 
Oskarshamns kommuns renhållningsavdelning så att ett samlat grepp tas på det avfall som 
genereras inom fritidsansläggningen. 

Vatten 

Nuvarande vattensystem är sannolikt inte tillräckligt för en full utbyggnad därför behöver 
kommunen se över befintliga vattenresurser med hänsyn till tillstånd, ledningssystem och 
vattenverk för att kunna ta ansvar för vattenförsörjningen inom verksamhetsområdet. 

Dagvatten 

Dagvatten inom planområdet kommer huvudsakligen att skapas genom nederbörd på de 
hårdgjorda ytorna. Mindre hårdgjorda, tex lokalgator kan i så stor utsträckning  utformas utan 
dagvatteninsamling med fall ut mot de naturliga lågpunkterna i terrängen så att vatten leds ut i 
naturliga-befintliga lågstråk. Hänsyn måste då också tas till eventuell förekomst av rödlistade 
arter (myggblomster). 

Spillvatten 

Kommunens nuvarande spillvattensystem med ledningar och reningsverk kommer att behöva 
byggas ut för att kommunen skall kunna ta ansvar för spillvatten från verksamhetsområdet. 
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8 Samlad bedömning 

8.1 Detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl.fastigheter 

Förslaget till bebyggelse enligt detaljplanen är en omfattande bebyggelse som främst kommer 
att påverka nuvarande förhållanden genom att: 

• Natur och rekreationsvärden kommer att förändras. Områden som nu är naturmark 
kommer att bebyggas och området blir mer tillgängligt för fler personer. Ny naturmark 
kommer att anläggas. Rekreation i området bedöms öka och till större del ske i 
konstruerade naturnära miljöer. 

• Hav och strand kommer att påverkas främst genom ett ökat nyttjande, speciellt 
sommartid kommer många att vilja vara vid stranden eller på havet.  

• Växt och djurliv kommer att påverkas genom att ”naturliga” ytor ersätts av anlagda 
ytor. Växt- och djurlivets rörlighet i området kommer dock delvis att sparas genom de 
gröna korridorer som går från strand till skog.  

• Det främsta kulturvärdet inom området, fornborgen, skyddas genom att bebyggelse 
inte sker där. Kulturvärden och fornminnen föreslås även lyftas fram med skyltar och 
andra informationsinsatser, så att de är en del av upplevelsen vid besök på 
fritidsanläggningen. 

• Hälsa och säkerhet kommer inte att påverkas negativt, planen innebär inte etablering 
av verksamheter som innebär risker för människors hälsa eller säkerhet. Det ökade 
antalet personer i området medför dock en ökad frekvens av olyckor och 
nödsituationer och att fler personer vistas innanför Oskarshamns kärnkraftverks inre 
beredskapszon, vilket medför att krav ställs på räddningstjänsten, utrymningsvägar 
och information. 

• För att kunna genomföra projektet måste strandskyddet förändras eftersom i stort sett 
hela detaljplaneområdet ligger innanför det nuvarande utökade strandskyddet på 
300 m. Syftet med strandskyddet kommer att förstärkas genom att tillgängligheten till 
stranden ökar och naturvärdena bevaras. 

• Landskapsbilden kommer att förändras främst från havet där bryggan och husbåtarna 
kommer att synas som en mindre hussamling på vatten. Strax bakom dem kommer 
områden med samlad bebyggelse att synas. Det kommer att visa att området är bebott 
och att aktiviteter kan pågå. 

• Det ökade antalet boende och besökare kommer att medföra ett ökat behov av väl 
fungerande infrastruktur och trafik. Då kommunen har ansvar för vatten och avlopp 
inom verksamhetsområdet kommer sannolikt kommunen behöva bygga ut 
infrastrukturen för vatten och avlopp. Den ökade trafiken på väg 743 innebär att 



     
Miljökonsekvensbeskrivning  
detaljplan Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter  

Projektnummer: 319002 

   

 
 

46 
 

trafiksäkerheten bör ses över såväl som möjligheten att förbättra de allmänna 
kommunikationerna. 

• Den planerade bryggan och anslutna husbåtar kan bedömas som vattenverksamhet, 
vilket kräver tillstånd enligt miljöbalken. 

Genomförandet av detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter påverkar möjligheterna 
positivt till en levande skärgårdsmiljö med verksamheter som utvecklas lokalt. Det påverkar 
också verksamheter regionalt främst genom ökat antal besökare för turistnäringen. 

Fritidsanläggningen förutsätter att man kan erbjuda aktiviteter och upplevelser kopplade till 
hav och strand. Upplevelsen, aktiviteten eller möjligheten till den är central för anläggningen, 
t ex strandliv, vattensport, segling eller fiske. Genomförandet förutsätter också att man kan 
erbjuda attraktivt boende. Det innebär strand- och havsnära boende. Därför planeras 
fritidsanläggningen vid havet, någon annan lokalisering är inte aktuell. 

Sammantaget bedöms möjligheten till utveckling lokalt och regionalt väga tyngre än de 
negativa konsekvenser som en ökad bebyggelse och större antal människor i området innebär. 
Möjligheten till lokal och regional utveckling är så väsentlig att det också väger tyngre än 
strandskyddet för det detaljplanområdet. Syftet med strandskyddet bedöms uppfyllas. 

Detaljplanen för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter bedöms vara förenligt med målen i 
kommunens översiktplan.  

Genomförandet bedöms sammantaget kunna: 
- vara förenligt med nationella, regionala och kommunala miljömål 
- vara förenligt med Miljöbalkens 3 och 4 kapitel gällande hushållning med mark och 

vattenområden 
- medföra att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kapitel innehålls. 

 

8.2 Full utbyggnad av fritidsanläggning i hela programområdet 

Befolkningsutvecklingen i Oskarshamns kommun har varit minskande, antalet invånare har 
minskat från 26 349 år 2000 till 26 163 år 2010. Målet för Oskarshamns kommun har under 
samma tid varit att öka befolkningen till 27 000 personer (Kommunfakta 2011).  

I kommunens fördjupade översiktsplan (2007-10-08) anges att Hägnadsområdet bör vara 
möjligt att komplettera med ytterligare bostäder och fritidsanläggningar. 

Anläggandet av fritidsanläggningen innebär en kraftig förändring av området och dess närhet. 
Fullt utbyggt kommer det att röra sig ca 5 gånger flera personer på fritidsanläggningen än vad 
som idag bor i Figeholm. Utbyggnaden kommer att medföra att Figeholm kan växa och bättre 
möjligheter skapas för näringslivet att utvecklas lokalt och regionalt. Det innebär bättre 
förutsättningar för levande kust och skärgård. 

Fullt utbyggd anläggning innebär att ca 4 500 personer varje dag: 

• Får möjlighet att njuta av hav och natur kring Figeholm. 
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• Får möjlighet till aktivt rekreationsliv på land och i vatten. 

• Får möjlighet att lära sig om lokalhistorien i Figeholm och kanske även regionens 
historia genom att kulturvärden i området lyfts fram. 

Det innebär naturligtvis även förändringar i området och dess närhet, huvudsakligen kommer 
det att påverka: 

• Nuvarande strandområden kommer delvis att ersättas av anlagda miljöer för rekreation 
och fritid. Vilket innebär att gällande regler för strandskyddet behöver ersättas enligt 
planförslaget. 

• Utbyggnaden kommer att öka nyttjandet av havet, främst sommartid med ökad 
båttrafik och andra verksamheter som fiske och vattensport. 

• Landskapsbilden genom anläggande av hamn, centrumanläggning och byggnader med 
en täthet delvis motsvarande urban miljö. 

• Minskad yta för växter och djur då det kommer att anläggas vägar, byggnader och 
annan infrastruktur. 

• Ökat nyttjande innebär ökat slitage vilket gör att det kommer att krävas att stigar, 
bryggor, badplatser och vägar är bättre anlagda för att tåla mer nyttjande. 

• Utbyggnaden innebär att ett större antal människor kommer att befinna sig inom 
Oskarshamns inre beredskapszon, vilket påverkar kraven på evakuering och 
information. 

• Trafiken i området kommer att öka med omkring 1000 – 2000 fordon/dygn. 

Genomförandet av hela planprogrammet innebär en byggnation motsvarande ett mindre 
samhälle. För att den ska kunna genomföras måste det ske på ett långsiktigt hållbart sätt, 
vilket även omfattar utbyggnad av infrastruktur, som ger trygghet för Figeholmsbor och nya 
invånare/fastighetsägare i fritidsområdet. Med anläggningen följer ett ökat behov av 
infrastrukturen. I projektet ser vi att bl.a. följande infrastrukturer sannolikt kommer att behöva 
byggas ut för att kunna möta behovet: 

• Dricksvatten, dvs. vattenverk och ledningsnät, (kommunalt verksamhetsområde). 

• Spillvatten, dvs. reningsverk och ledningsnät, (kommunalt verksamhetsområde). 

• Kommunikation såväl väg 743 som allmänna kommunikationer. 

• Avfallshantering med återanvändning och återvinning. 
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9 Uppföljning och övervakning  

9.1 Uppföljning av betydande miljökonsekvenser 

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning för planer innehålla en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. 

Nedan ges förslag till åtgärder och ansvarsfördelning i tabellform, uppdelad på olika skeden 
som planen kan komma att genomgå. Syftet med sammanställningen är att underlätta 
uppföljningen av de åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna av den miljöpåverkan 
som genomförandet av detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter kommer att medföra. 

PLANERINGSSKEDE 
Ansvar – Oskarshamns plan och byggavdelning 
Skydd av känsliga naturmiljöer 
Skydd av känsliga kulturvärden 
Skydd av gammal skog och skogsmiljöer 
Tillgängligheten för allmänheten till området säkras 
Anpassning av trafiken så att den leds rätt 
Vattenkvaliteten i Fågelöfjärden förbättras 
Utredning av hur vatten och avlopp tryggas, (kommunalt verksamhetsområde) 
 
Planeringsskedet – Byggherren 
Utredning av avfallshantering i samråd med kommunens renhållningsavdelning 
Säkerställa utrymningsvägar och krisinformation mm 
 
 
PROJEKTERING OCH TILLSTÅND 
Ansvar – Byggherre och verksamhetsutövare 
Bebyggelse anpassad till omgivande natur, gestaltningsprogram? 
Bebyggelse anpassad till topografi och terräng, gestaltningsprogram? 
Radonsäker bebyggelse, vid behov 
Riktlinjer för hur dagvatten kommer att hanteras inom området 
 
DRIFTFASEN 
Ansvar - Verksamhetsutövare 
Skötselplan för natur och skogsområden 
Informationstavlor för kulturvärden 
Skötselplan för strandområden i den omfattning de tas i anspråk 
 
Ansvar  - Oskarshamns kommuns miljö och byggnadsavdelning 
Uppföljning och tillsyn av allemansrättslig tillgänglighet samt naturmiljö genom årliga besiktningar 
 
Ansvar – Tekniska kontoret, Oskarshamns kommun 
Beroende på lösning; ansvar för framtagande och drift av infrastuktur till området. Främst vatten och avlopp. 
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10 Fortsatt arbete 

10.1 Detaljplan för Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter 

Nedan listas utredningar som kan komma att behöva utföras, främst för att säkra att den lokala 
infrastrukturen är dimensionerad så att den kan möta behovet från planerad fritidsanläggning 
Infrastruktur och anläggningar i området är en del av exploatörens åtagande och tas inte med 
här. 
Aktuella utredningar: 

- Vattenförsörjning till planområdet, är kommunens ansvar då det blir ett 
verksamhetsområde. 

- Anslutning, överföring och omhändertagande av avlopp från området (pågår och görs 
av kommunen som en del av det kommunala verksamhetsområdet). 

- Mätning av radon. 
- Geotekniska förutsättningar för grundläggning av hus och anläggningar. 
- Trafiksituationen med förslag på åtgärder på vägar, allmänna kommunikationer även 

med hänsyn till möjligheterna att utrymma området. 
- Den nya bryggan prövas enligt 11 kap miljöbalken, inför prövningen är det aktuellt att 

utreda strömningsförhållanden och påverkan från bryggan m.h.t. vattnets kvalité, 
bottenfauna, bottenflora och fisk bör ske. 

10.2 Programområdet som helhet 

Hamnanläggningen kommer att kräva prövning i miljödomstolen. För att ta fram underlag för 
prövningen kan följande undersökningar blir aktuella: 

- Utredning av bottenfauna, bottenflora och områdets betydelse som lek och 
uppväxtmiljö för fisk m fl. 

- Geoteknisk undersökning av möjligheterna att anlägga hamnanläggningen inkl. öar. 
- Undersökning av genomströmningsförhållanden och vattenomsättning i 

hamnanläggningen. 
- Framtagande av försiktighetsåtgärder vid anläggandet, för begränsning av påverkan 

från anläggningsarbetet. 
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