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1. BAKGRUND 
Figeholm Konferens AB planerar att anlägga ett fritids- och upplevelsecentrum kallad The Circle 
Resort. Fullt utbyggd kommer anläggningen att ta emot omkring 4 000 – 5 000 besökare per dag. 
En del av de planerade anläggningarna ligger i eller i omedelbar anslutning till vatten. Sådana 
anläggningar och arbetet att uppföra dem kräver tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. För att 
erhålla tillstånd kommer samråd att hållas, detta dokument är en sammanställning av den 
planerade verksamheten som berörs av kapitel 11 i miljöbalken och utgör skriftligt underlag för 
samråden. 
 
Oskarshamns kommun arbetar med att ta fram detaljplaner för området, dessa finns tillgängliga 
på kommunens hemsida tillsammans med de undersökningar och MKBer som gjorts i eller inför 
planarbetet.  

2. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Sökanden är: 
 
Figeholm Konferens AB, org nr 556378-3538 
c/o Nordlandia Fastigheter 
Affärsvägen 3 
457 30 Tanumshede 
 
Kontaktperson är Kristian Wendelboe kw@wwp.dk 

3. LOKALISERING 
Den planerade verksamheten ligger ca 2,5 km nordost om samhället Figeholm, som ligger norr 
om Oskarshamns tätort vid Östersjön i Småland. Området är en del av Misterhults skärgård och 
ligger i den inre delen av Fågelöfjärden. 
 

 
Figur 1 Flygfoto över området, som det ser ut idag.  
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4. OMFATTNING 
De större anläggningar och arbeten i eller i anslutning till vatten som planeras utföras är 
huvudsakligen: 

• Anläggande av tre öar för bostäder och båtplatser, öarna är förbundna med broar och 
från den inre ön går en bro till land.  

• Anläggande av en större pir med strand, bostäder och båtplatser.  
• Anläggning med brygga för husbåtar/flytande bostäder. 

Därutöver planeras även mindre omfattande arbeten i eller i anslutning till vatten: 
• Anläggande av bostäder i vatten på stolpe sk stolphus. 
• Röjning av vass och eventuellt muddring för att åstadkomma fria vattenytor/vattenspegel 

i vassområden vid Sjöbogloet (viken innanför den planerade bryggan för husbåtar i östra 
delen av projektområdet) och längst in i viken innanför de planerade öarna. 

• Bryggor, båtplatser och eventuella kajer.  
Flera av dessa arbeten kan komma att kräva muddringsarbeten, vilket också kan bli aktuellt för att 
öka vattendjupet, förbättra vattenströmningen mm. 
 
De planerade anläggningarna framgår av skissen nedan, öarna och piren med hamnanläggning är 
till vänster i bilden och bryggan för husbåtar är i den högra delen av bilden. 
 

 
Figur 2 Vision av det fullt utbyggd anläggning (Figeholm Konferens AB). 
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UTFORMNING 

I detaljplanerna omfattar planer på vattenverksamhet totalt ca 24 ha vattenyta varav ca 5,4 ha 
upptas av öar och en pir, ytterligare ca 9 ha upptas av sådana anläggningar som inte tar hela 
bottenytan i anspråk, se tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Ytor som är tänkta att tas upp av vattenverksamheten inom The Circle Resort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De planerade anläggningarna är inte projekterade utan beskrivs översiktligt nedan. Under arbetet 
med att erhålla tillstånd kommer undersökningar för att ta fram typkonstruktioner och 
skyddsåtgärder att genomföras. Inledningsvis kommer det t ex att behövas geotekniska 
undersökningar för att bestämma grundläggningsmetod, behov av muddring och ge underlag för 
översiktlig design och konstruktion av öarna, piren, broar och landfästen för bryggor och 
stolphus. 
 

 
Figur 3 Anläggningar och arbeten i västra, respektive östra delen av The Cicle Resort som är i eller vid 
vatten, även vassområdet i den inre delen av viken på östra sidan kan komma att muddras. 
 
  

Ianspråktagna områden Enhet, ha 
Öar och broar 3,8 
Pir och strand 1,6 
Muddringsområde 0,5 
Stolphusområde 0,9 
Husbåtsområde 5,2 
Bryggor och båtplatser 2,7 
TOTALT 14,7 
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ÖARNA MED BROAR 

Tre öar planeras för ca 115 större och mindre bostadshus, båtbryggor och mindre stränder. 
Öarna kommer att vara förbundna med broar som möjliggör transport ut på öarna. Landfästet 
för bron till den första ön kommer att vara strax väster om fornborgen, där det redan idag finns 
en enklare brygga. 
 
Preliminärt kommer öarna att anläggas genom utfyllnad av grovt friktionsmaterial, troligen 
bergkross. För eventuella kajkonstruktioner, landfästen för broar och liknande kan det bli aktuellt 
med sponter och/eller pålar. Enligt de utförda undersökningarna består större delen av botten av 
mjukbotten, för att förhindra sättningar kan det behöva muddras innan utfyllnaden för öar och 
piren görs. För att minska påverkan på omgivningen från anläggningsarbetena kommer de 
huvudsakligen att ske innanför skyddsskärmar som begränsar grumling mm. 
 
Generellt planeras öarna att utformas med naturliga slänter ut mot Fågelöfjärden och med 
båtbryggor/kajer på insidan av öarna och piren. Passagen mellan öarna planeras så att de 
underlättar vattenflöde under broarna. Öarna kommer att förses med infrastruktur i form av 
vatten, el, avlopp, tel mm som krävs för bostäder, service mm.  
 

PIREN 

Piren planeras för ca 50 radhus, två större bostadshus, en större strand på västra sidan och 
båtbryggor på östra sidan. Innanför piren på fastlandets östra sida planeras servicebyggnader för 
småbåtshamnen.  
 
Piren anläggs på liknande sätt som öarna med utfyllnad av grovt friktionsmaterial, troligen 
bergkross, anläggningsarbetet sker sannolikt bakom skyddsskärmar eller liknande. Den västra 
sidan kommer sedan att täckas med lager av olika kornfraktioner för att erhålla en sandstrand. 
Den östra sidan kommer att anläggas som en brygga eller kaj. Piren kommer att förses med 
infrastruktur i form av vatten, el, avlopp, tel mm som krävs för bostäder, service o dyl.     
 

MUDDRINGSARBETEN 

Längst in i viken innanför småbåtshamnen finns ett vassområde som kommer att röjas och 
eventuellt muddras för att skapa en öppen vattenyta. På liknande sätt finns det längst in i 
Sjöbogloet ett vassområde som kommer att röjas från vass och eventuellt muddras för att erhålla 
en öppen vattenyta. 
 
Därutöver kommer det sannolikt att behöva muddras för grundläggning av de anläggningar som 
skall byggas i vatten dvs öarna, piren, bryggan för husbåtar och eventuellt stolphusen. 
 
Det kan också bli aktuellt med muddring av mindre delområden t ex för att öka djupgåendet eller 
förbättra vattenflödet/strömningen mm. 
 

STOLPHUS 

Norr och söder om de anlagda öarna planeras ca 20 stolphus inom 4 områden. Grundläggning av 
stolphusen sker troligen med pålar, eventuellt med betongfundament eller en kombination av de 
bägge. Stolphusen skall vara försedda med den infrastruktur som ett komfortabelt boende kräver, 
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minst el, vatten och avlopp. Det medför att en viss ledningsdragning kommer att ske på botten 
och eventuellt även finnas en del installationer/pumpar etc på botten. 
 

OMRÅDE FÖR HUSBÅTAR/FLYTANDE BOSTÄDER 

Sydväst om Sjöbogloet, i östra delen av utredningsområdet planeras en brygga för ca 70 husbåtar 
att anläggas. Bryggan kan vara upp till 7 m bred och kommer att vara försedd med infrastruktur i 
form av el, vatten, avlopp och eventuellt bredband som husbåtarna kan ansluta sig till. 
Husbåtarna kommer troligen att vara av typen flytande bostäder. 
 
Bryggan kommer troligen vara en flytbrygga, när vattendjupet är tillräckligt för det. Strandnära 
och ut till ca 2-3 m djup kommer bryggan troligen att vara en fast brygga grundlagd på pålar eller 
en utfylld konstruktion av kajkaraktär. Arbetet med anläggande av brygga kommer beroende på 
grundläggning att omfatta muddring, installation av pålar/sponter, anläggningsarbete, förankring 
för flytbryggor mm.    
 

BRYGGOR, BÅTPLATSER MM 

Förutom bryggan för husbåtar kommer det innanför och på insidan av öarna och piren att 
anläggas ett stort antal bryggor med båtplatser så att området kommer att ha en prägel av 
småbåtshamn. Omedelbart nordöst om piren kommer det att finnas service för småbåtar, främst 
kommer det troligen att omfatta försäljning av drift och underhållsprodukter för båtar. 
 
Bryggor ut från land kommer troligen att vara flytbryggor. Bryggor/kajer längs strandlinjen kan 
komma att vara flytbryggor, bryggor på pålar eller kajkonstruktioner med sponter, stödmurar, 
gabioner eller liknande. 
 
I Bredviken öster om piren planeras en mindre brygga och en bro över ett mindre vattendrag. 
 

5. SKYDDSINTRESSEN 

HAV OCH STRAND 

Det har utförts undersökningar av vattenområdet, vattendjupet har mätts in och inventeringar av 
bottenfauna och bottenvegetation har gjorts. Under augusti 2013 undersökte Calluna AB 
bottenvegetationen längs fyra 150 m långa transekter medan bottenfaunan undersöktes genom 
provtagning på fem platser, fyra inom området och ett utanför som referensprov, se figur 4. 
 
Undersökningarna visar att bottensubstratet längs med stränderna består av block och sten. Ner 
till ca 2,5-3 m djup består botten främst av block medan botten längre ut övergå till mjukbottnar. 
Calluna bedömer naturvärdet som allmänt för det undersökta området. Vassområdet längst in i 
Bredviken bedöms inte ha så stor betydelse som uppväxtplats för fiskyngel då området är relativt 
grunt och växtligheten under vattenytan inte är så högväxt.  
 
Sedimenten undersöktes även för organiska miljögifter (t ex PAH:er) och metaller och visade på 
förhöjda halter jämfört med fördelningen av miljögifter i svenska sediment som redovisas i 
Naturvårdverkets rapport 4914. Dock ligger uppmätta värden under gränsvärdena för när biota 
(levande växter och djur som finns inom ett område) i vatten kan påverkas. 
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Figur 4 Platser för marin provtagning och inventering, genomförd av Calluna 2013.  

NATURVÄRDEN PÅ LAND 

Det finns inte några områden med höga naturvärden som skyddas i form av naturreservat, 
biotopskyddsområde eller Natura2000-område utöver ett riksintresse för naturvården. 
 
För att bedöma områdets naturvärden utförde företaget Ecocom en naturvärdesinventering i 
augusti 2013. Området har också inventerats av Lennart Nilsson, kommunekolog på 
Oskarshamns kommun. Inventeringarna visar att det inte finns några områden med större 
naturvärden som bör klassas som nyckelbiolog eller motsvarande. Ecocom bedömde ett område 
längst ut på Gäddudden (udden söder om Bredviken, se figur 4) som ”övrig värdefull mark ur ett 
lokalt perspektiv”, området består av äldre blockrik tallskog. Lennart Nilsson ansåg även att 
ängsmarken öster om campingen hade vissa naturvärden ur ett lokalt perspektiv. Båda dessa 
områden undantas från exploatering. 
 

SPECIELLA SKYDDSINTRESSEN 

Riksintressen 
Inom området som omfattas av tillstånd för vattenverksamhet finns det skyddsintresse i form av 
riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt riksintresse för 
högexploaterad kust. 
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Riksintresset för naturvård omfattar Västerviks- och Oskarshamns skärgårdar med skälet att 
området bl.a. har stora geologiska och biologiska värden, ett rikt marint liv och ett 
odlingslandskap med stort inslag av naturbetesmarker. Riksintressena för friluftsliv och rörligt 
friluftsliv innefattar hela norra Smålands skärgård. Riksintresset innebär att områden så långt som 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada miljön. 
 
Riksintresset för högexploaterad kust innebär att fritidsbebyggelse endast får finnas som 
kompletteringar till befintlig bebyggelse, om det inte finns särskilda skäl till annat. 
 
Vid en utbyggnad kommer hänsyn tas till de olika riksintressena, t ex kommer Ostkustleden, som 
är en vandringsled som är ca 16 mil lång, att dras om så att den får en mer strandnära sträckning 
genom hela projektområdet och inte som idag när den viker av mer mot norr. 
 

 
Figur 5 Områden av riksintresse eller med annat lagstadgat skydd inom 3 km från utredningsområdet. 
Strandskydd gäller även inom delar av detaljplanelagda områden. 
   

Strandskydd 
Inom utbredningsområdet finns idag ett utökat strandskydd på 300 m dock är strandskyddet 
upphävt inom kvartersmark i nu gällande detaljplan. Vid införande av ny detaljplan måste 
strandskyddet på nytt upphävas om strandnära områden ska kunna exploateras. Kommunen får 
upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl.  
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Kulturvärden 
Enligt Riksantikvarieämbetet som undersökt området så finns det inga kända fornlämningar inom 
utbredningsområdet för vattenverksamhet.   

6. FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

Den stora miljöpåverkan är att vattenområdet vid öarna, piren, stolphusen och bryggor för 
husbåtar byter karaktär från ett naturområde till en småbåtshamn, med en mer urban karaktär. 
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. Fler människor kommer att röra 
sig i området vilket medför ökat slitage på stränder och strandnära natur samt att fler människor 
får chans att uppleva den speciella småländska skärgårdsnaturen. 

De nya öarna och piren kan komma att minska vattenomsättningen vilket riskerar leda till att 
vattenkvaliteten blir sämre innanför öarna. Vattenvegetationen är redan nu påverkad av låg 
genomströmning.  

Vattenområdet har idag inte några högre naturvärden, men de mindre områden med ålnate och 
blåstång som idag finns riskerar att minska ytterligare. Mjukbottnar dominerar området förutom 
närmast land, ökad båttrafik med uppvirvlat material kan leda till minskat siktdjup. 
Förutsättningarna för växter och djur i småbåtshamnen kommer att förändras. Bottenfaunan 
bedöms initialt att påverkas negativt i de vattenområden som muddras och/eller bebyggs. 
Lekbottnar för gädda och abborre kommer att minska. 

Med tiden kan nya undervattensmiljöer komma att skapas kring de nya öarna och piren där nya 
hårdbottnar skapas av öarnas och pirens slänter, vilket kan öka förutsättningarna för ett varierat 
marint liv, både vad gäller undervattensväxter, bottenfauna och fisk.  

Ökad båttrafik leder till en viss grumling i grunda vikar och till ökad fysisk störning (visuell, ljud, 
ljus och vibrationer) för häckande fågel, lekande fisk och andra djur. Mer båttrafik kan också leda 
till att utsläppen av bl a PAH:er ökar. En del miljögifter kommer troligen att tas bort tillsammans 
med de sediment som kommer att muddras.   

Muddermassor från anläggningsskedet kommer troligen att tas om hand externt på land eller om 
möjligt nyttiggöras vid anläggandet av öar och pir. Alternativt kan de möjligen användas på annan 
plats eller dumpas på annan plats, vid dumpning krävs dispens och att massorna inte är 
förorenade.  

En stor del av arbetet består av transport och hantering av material, främst fyllnadsmaterial till 
öarna och piren och i mindre omfattning borttransport av muddermassor. Transporter kommer 
att ske landvägen men kan också komma att ske på vatten via pråmar eller liknande. Hanteringen 
av massor kommer att generera föroreningar till luft och buller. Eventuella arbeten med pålar 
eller sponter kommer att generera högre bullernivåer vid själva slagningen av spont/pålar. 

Arbeten i vatten kommer huvudsakligen att ske bakom skyddsskärmar som begränsar 
spridningen av finpartiklar. Även med skyddsskärmar förväntas en ökad grumling ske lokalt i 
anslutning till arbetena.  
 


