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1 INLEDNING 

Fastighetsägaren av Figeholms camping och konferens, WWP, tillsammans med Adolfsengroup 
planerar att anlägga ett fritids- och upplevelsecentrum kallat The Circle Resort (härefter även 
TCR). Projektområdet är beläget 1 km öster om Figeholm i Oskarshamns kommun, Kalmar län 
(Figur1). Projektet omfattar anläggande av konstgjorda öar, en pir, stolphus, broar och 
båtbryggor för småbåtshamn respektive husbåtar vilket är tillståndspliktigt vad gäller 
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Dessutom planeras två dammar för rening av 
dagvatten vilket kan komma att omfattas av samma tillståndsplikt. 

För vattenverksamhet i form av fyllning med bottenyta om högst 3000 m2 räcker det med 
anmälan till tillsynsmyndigheten, enligt Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. För 
större projekt krävs tillstånd från miljödomstolen. Den planerade anläggningen täcker en yta av ca 
13,9 ha (13900 m2) varav 4,4 ha utgörs av öar och pir medan 9,1 ha utgörs av områden för 
hamnar, bryggor, broar och stolphus där endast delar av havsbotten tas i anspråk inom varje 
delområde. WWP ansöker därför om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken att 
uppföra dessa anläggningar. 

En tillståndsprövning för vattenverksamhet ska föregås av samråd enligt miljöbalken. Samråd ska 
i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda, t.ex. markägare och andra rättighetsinnehavare. Om de planerade åtgärderna kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska ett utvidgat samråd ske med statliga myndigheter, 
kommuner samt närboende och organisationer som kan antas bli berörda. 

Tillståndsansökan ska vidare innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som ska beskriva 
verksamhetens/åtgärdens direkta och indirekta miljöeffekter och konsekvenserna av dessa på 
människors hälsa och miljön.  

Detta samrådsunderlag innehåller en beskrivning av den planerade verksamheten och vad 
miljökonsekvensbeskrivningen föreslås innehålla. Flera inventeringar har också utförts under 
2013 för att ge en tydligare bild av området och resultaten av dessa redovisas också i detta 
samrådsunderlag. 

Figur1. The Circle Resort ligger 
1 km öster om Figeholm i 
Oskarshamns kommun, 
Kalmar län. Projektområdet är 
markerat med rött. 
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2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

 

Projektets namn:  The Circle Resort 

Sökanden:  WWP 

Adress:   NYHAVN 38 
1113 København 
Danmark 

Plats: Figeholm, Oskarshamns kommun 

Fastighetsbeteckning:  Figeholm 3:1, Hägnad 1:18 

Verksamhetsutövare:  WWP  

Kontaktperson:  Kristian Wendelboe  

Telefonnr:  +45 30 46  23 19 

e-postadress: kw@wwp.dk 

 



  
 

 5(57) Hifab AB 
 

3 MKB-ARBETETS GENOMFÖRANDE OCH AVGRÄNSNING 

3.1 BAKGRUND 

Den kommunala planeringen av projektet The Circle Resort startade 2008 då Oskarshamns 
kommun tog fram ett planprogram för projektet. Planprogrammet fastställdes 2009-11-11. 
Programområdet delades sedan upp i tre detaljplanområden baserat på områdets storlek och 
planfrågornas komplexitet. Programområdet utgörs därför av planområden för etapp I, II resp III 
och redovisas i Figur 2. 

Detaljplanen för etapp I 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 och detaljplan för TCR etapp I vann 
därmed laga kraft. Etapp I 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. 

Detaljplan för etapp II godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden den 9 april 2013. Nästa steg är 
antagande i Kommunfullmäktige, vilket planeras ske under hösten 2013. Beslutet kan dock 
komma att överklagas. Planen omfattar 580 hus, en lägerskola och flytbrygga för husbåtar. 
Flytbryggan omfattas av tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Detaljplanen för etapp III håller på att arbetas fram för närvarande. Arbetet med planens 
miljökonsekvensbeskrivning löper parallellt. Planen omfattar bland annat havsnära boende i form 
av ca 90 radhus, 50 småhus, bostadshus, en hamnanläggning med gästhamn och servicebyggnader 
samt en utökad badplats, allt placerat på befintlig landremsa samt tre nya konstgjorda öar 
förbundna med broar, samt en nyanlagd pir. Stora delar etapp III omfattas av tillståndsansökan 
för vattenverksamhet. 

 

Figur 2. Detaljplanområden för etapp I, II och III av The Circle Resort utgör tillsammans programområdet. 
Vattenverksamhet finns inom etapp II och III.  
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3.2 SYFTE MED MKB 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (hädanefter benämnd MKB) är att – enligt 6 kapitlet 
Miljöbalken - identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som verksamheten kan 
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels 
på hushållningen med 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 dessa effekter på människors hälsa och 
miljön. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att utgöra ett beslutsunderlag vid tillståndsprövningen 
för vattenverksamhet vid Miljödomstolen. 

3.3 AVGRÄNSNING 

The Circle Resort är en planerad semesterort som omfattar många typer av anläggningar. Denna 
MKB behandlar i huvudsak de anläggningar som berör vattenverksamhet enligt definitionen i 11 
kap Miljöbalken. För att möjliggöra en samlad bedömning av den planerade verksamhetens 
miljöpåverkan omfattar MKB:n även en översiktlig redogörelse för den miljöpåverkan som 
orsakas övriga delar av projektet The Circle Resort. 

Bedömd miljöpåverkan inom respektive detaljplaneområde redovisas dessutom i MKB för 
respektive detaljplan för The Circle Resort etapp I, II, och III. 

 

Figur 3. Utredningsområde och projektområden för tillståndsansökan samt programområde och 
detaljplanområden för planprocesserna för The Circle Resort. Utredningsområde och 
programområde sammanfaller.  
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 UTREDNINGSOMRÅDET 

Det aktuella utredningsområdet är beläget drygt 1 km öster om samhället Figeholm, som ligger i 
Oskarshamns kommun i Kalmar län. Utredningsområdet definieras som programområdet för 
The Circle Resort, eller hela det område inom vilket projektet planeras. (Figur 3). 

Vattenområdet utgörs av ett hörn längst in i Fågelöfjärden. Fjärden har flikig kustremsa och hyser 
en mängd mindre öar, vilket gör Bredviken representativ men inte unik i området. Djupet varierar 
från 0-7,3 m inom delen västra delen av området (etapp III) (Bilaga 5), varav 11 ha djupare än 3 
m, enligt sjökort för området. Vattenomsättningen och flödet genom den västra delen av 
utredningsområdet, inom planområdet för etapp III, förväntas vara lågt då större utflöden till 
viken saknas och vegetationsinventering indikerar låg omsättning och låg vattenkvalitet för 
vattenlevande organismer. 

Landområdet utgörs till stor del av skogsmark. I nordvästra delen ligger en camping med 
gräsytor, några badbryggor, sandstrand och båtramp. Längst in i Bredviken ligger ett mycket 
grunt och delvis igenväxt vassområde (Figur 6). 

 

Figur 4. Flygfoto över nordvästra delen av utredningsområdet. I västra delen syns udden Kolarholmen med bryggor. 
Från denna ska piren utgå. Kring småöarna planeras stolphusen. Längst ner i bild planeras de konstgjorda öarna. 
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Figur 5. Flygfoto över campingområdet. Mitt i bilden syns udden Kolarholmen med badstrand och badbryggor. Från 
Kolarudden planeras piren att utgå. Stranden till vänster planeras att byggas ut till en stor sandstrand som fortsätter 
neråt längs piren. 

 

Figur 6. Flygfoto över östra stranden i väster delen av utredningsområdet. Mitt i bild syns Bredviken och innanför 
denna det täta vassbältet som planeras att röjas och muddras. Mitt i bilden sträcker Gäddudden ut sig. Söder om 
denna ligger en mindre båtbrygga som planeras att byggas ut till en mindre småbåtshamn. Söder om denna planeras 
brofästet för broförbindelsen till de konstgjorda öarna. 
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5 BEHANDLADE ALTERNATIV 

5.1 NOLLALTERNATIVET 

Nollalternativet innebär att inga anläggningar som kräver tillståndsplikt eller anmälningsplikt för 
vattenverksamhet byggs inom programområdet för The Circle Resort. Utbyggnad kan ske i den 
mån det kan genomföras utan anmälningsplikt eller tillstånd och i den mån det är möjligt inom 
befintlig detaljplan.  

På land omfattar nollalternativet att The Circle Resort etapp I genomförs då denna detaljplan 
vunnit laga kraft. Det påverkar utredningsområdet för vattenverksamhet genom att besöksantalet 
ökar till området. Vattenområdet kan förväntas nyttjas i ökad grad för t ex bad, fiske och båtliv. 

5.2 HUVUDALTERNATIVET: THE CIRCLE RESORT ETAPP III 

5.2.1 Vision och idé 

Visionen med The Circle Resort är att ”genom modern stadsplanering, unik arkitektur och användande av 
ledande teknik, lyckas skapa en hållbar och högkvalitativ semesteranläggning” (WWP, The Circle Resort Idé 
och Koncept, bilaga 7).  

Idén om anläggningen beskrivs närmare: Idén med The Circle Resort är att skapa ett enastående 
ferieområde med aktiviteter för hela familjen. […] Och där allt bygger på ett bärkraftigt byggande, användandet 
av varaktiga energikällor och ett ansvarsfullt förhållningssätt till den lokala omgivningen och dess villkor. […] 
Det natursköna området kommer samtidigt att skapa en naturlig bakgrund till ferieparkens stugor, som uppförs 
och placeras så att de passar in i omgivningarna på ett harmoniskt och naturligt sätt; oavsett om det gäller husen 
vid den välskötta golfbanan, i skogen med de enorma granarna/tallarna, på klipporna eller vid vattnet. 

Ambitionen är att de olika formerna av hus ska smälta in i omgivningen och att naturen mellan 
husen i stor utsträckning ska lämnas intakt. Öarna och hamnområdet är tänkta att skapa en 
omhuldad skärgårdsmiljö. För att bidra till en bevarad biologisk mångfald i området sparas 
naturmark i form av naturliga skogsområden i gröna stråk mellan bebyggelsen. 

The Circle Resort beräknas kunna besökas av ca 4500 personer dagligen.  

5.2.2 Planerade anläggningar 

Det område som omfattar planer på vattenverksamhet uppgår till drygt 24 ha. Vattenområdet 
inom utredningsområdet är idag ca 23 ha. Till detta tillkommer en ca 0,5 ha igenvuxen 
vassområde och 0,9 ha som planeras för dammar (om dessa omfattas av tillståndsplikt). Av dessa 
drygt 24 ha planeras ca 4,4 ha tas i anspråk för öar och pir medan ytterligare 9,1 ha planeras för 
anläggningar som endast tar upp delar av bottenytan inom projektområde, så som stolphus, broar 
och bryggor för promenadstråk, hamnar och husbåtar. Dessutom planeras 0,5 ha igenväxt vik att 
muddras för att återgå till vik och 0,9 ha för dammar (Tabell 1). 

På piren planeras omkring 50 radhus och två större bostadshus. På östra sidan av piren planeras 
en småbåtshamn och på västra sidan en sandstrand. Innanför småbåtshamnen, på fastöandet, 
planeras servicebyggnader för småbåtshamnen. I Bredviken öster om piren planeras en mindre 
brygga och en bro över ett mindre vattendrag. Längst in i viken ligger grunt ett vassområde som 
planeras att röjas och muddras för att skapa en öppen vattenyta. 
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Tabell 1. Planerat ianspråktagen yta för vattenverksamhet inom The Circle Resort. 

På öarna planeras ca 115 större och mindre bostadshus och 
på norra sidan planeras båtbryggor. På södra sidan om den 
största ön planeras två mindre sandstränder. För att bygga 
öarna kan slänter behöva anläggas utanför de på kartan 
markerade områdena. Öarna förbinds med varandra och med 
fastlandet med broar. Norr om brofästet planeras en mindre 
småbåtshamn. Norr och söder om de konstgjorda öarna 
planeras ca 20 stolphus inom 4 områden.  

I östra delen utredningsområdet planeras en brygga för ca 70 
husbåtar att anläggas. Dessutom planeras två dammar för 
omhändertagande av dagvatten som kan komma att omfattas 
av tillståndsplikten för vattenverksamhet. Om så är fallet 
kommer utredningsområdet att utökas för att inkludera dessa 
i ansökan. I Figur 7redovisas en skiss för hur utbyggnaden 
inom detaljplan etapp III kan komma att se ut. I bilaga 1 
redogörs närmare för vilka områden som planeras tas i 
anspråk. I Tabell 2 redovisas planerad exploatering uppdeltat 
på de tre detaljplanområdena. 

 

 

 
Figur 7. Skiss över programområdet, dvs hela The Circle Resort, fullt utbyggt. Stolphusen saknas dock i denna 
illustration. 

  

Ianspråktagna områden 

Öar 3,6 

Pir 0,8 

Strandområden 0,8 

    

Muddringsområde 0,5 

    

Stolphusområde 0,9 

Husbåtsområde 5,2 

Bryggor 0,9 

Småbåtshamnar 1,8 

Broområden 0,2 

    

Dammar 0,9 

    

TOTALT 13,9 
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Tabell 2. Planerad exploatering inom The Circle Resort etapp I, II och III. 

Etapp Planer 

1 • Ca 350 nya bostäder av olika utformningstyper. Skogshus, 
Sluttningshus, Framtidshus och Kreativhus. Från 2 
våningar till 11 m höga. 

• Utbyggnad av befintliga stugor till två våningar. 

• Enstaka byggnader i naturområen, för rekreation eller 
tekniska anläggningar. 

• Serviceanläggning, höjd 13-15 m. 

• Campingområde med tält- och husvagnsplatser samt 
servicebyggnader. 

• Anläggningar för friluftsliv, idrott och lek. 

• Parkeringsplatser 

• Intrastruktur 

2 • 500 hus om totalt 36300 m2 

• 300 m2 handel 

• Lägerskola om 2000 m2  

• Pir och brygga för 70 husbåtar 

• 3 strandnära caféområden 

• Två dammar 

• Infrastruktur 

3 • 3 konstgjorDa öar med broförbindelse 

• Pir, 170 m 

• Småbåtshamn fördelad på öar, pir och fastland 

• 2 hamnbyggnader 

• Ca 90  bostäder på fastlandet 

• Ca 165 bostäder på öar och pir 

• Ca 20 stolphus 

• Utvidgning av befintlig sandstrand 

• Röjning av vassbältet i Bredviken 

• Trädäck längs vattnet 

• Flytt och upprustning av Ostkustleden  

• Infrastruktur 
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6 BEDÖMNINGSGRUNDER 

6.1 RIKSINTRESSEN OCH ANDRA OMRÅDESSKYDD 

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. 

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. 

Kartan i Figur 8 visar riksintressen och andra skyddade områden inom ca 3 km från 
utredningsområdet.  

6.1.1 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.  

Stora delar av utredningsområdet och samtliga delar som omfattas av tillstånd för 
vattenverksamhet omfattas av riksintresse för naturvården. Riksintresset omfattar Västerviks- och 
Oskarshamns skärgårdar och är beskrivet som en ”mycket välutbildad urbergsskärgård med stora 
geologiska och biologiska värden. […] Stor mångformighet i den marina topografin och det marina växt- och 
djurlivet. Betydelsefullt område i kedjan av skärgårdsområden i salthaltsgradienten längs Sveriges kust. 
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker med representativa och 
art- och individrika växtsamhällen. Art- och individrik häck- och sträckfågelfauna. (Länsstyrelsen i Kalmar 
län, 2001) 

Förutsättningarna för att bevara riksintressets värden inkluderar att ”bibehålla områdets karaktär av 
oexploaterad skärgård, fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement”. Här anges även att områdets värden kan påverkas negativt av bland annat 
bebyggelse, vägdragningar, muddring, friluftsliv och turism. 

6.1.2 Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Nästan hela utredningsområdet ligger inom riksintresse friluftslivet enligt MB 3:6, Norra 
Smålands skärgård, samt riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt MB 4:2. 

Riksintresse enligt 3 kap. §6  innebär att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som 
har betydelse från allmän synpunkt med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada miljön. Riksintresse enligt 4 kap. 2 § innebär att turismens och 
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friluftslivets intressen, främst det rörliga friluftslivet, särskilt ska beaktas vid bedömning av 
tillåtligheten av exploatering och andra ingrepp i miljön. Norra Smålands skärgård inklusive 
utredningsområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv samt rörligt friluftsliv i syfte att 
säkerställa naturupplevelser, fritidsfiske, båtsport, kanotning och bad. (Länsstyrelsen i Kalmar län, 
1998) 

 

 

 

Figur 8. Områden av riksintresse eller med annat lagstadgat skydd inom 3 km från utredningsområdet. Strandskydd 
gäller även inom delar av detaljplanelagda områden. 
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Länsstyrelsen i Kalmar beskriver områdets värden så här:  

Skärgården är mycket mångformig och variationsrik, naturskön och attraktiv med utsökta tillfällen till båtsport, 
bad, kanoting och fiske, natur- och kulturstudier. Den besöks av tiotusentals båtfarare, särskilt utmed den mycket 
trafikerade båtleden längs östersjökusten. Det finns goda replipunkter även för landbaserat friluftsliv. 
Vägförbindelserna till området är goda. De kollektiva förbindelserna är dock förhållandevis outvecklade. 
(Länsstyrelsen i Kalmar län, 1988) 

6.1.3 Riksintresse för högexploaterad kust 

Nästan hela utredningsområdet 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.  

6.2 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 utredningsområdet finns idag ett utökat strandskydd på 300 meter, vilket innefattar stora 
delar av landområdet och större delen av vattenområdet. Strandskyddet har dock upphävts inom 
kvartersmark i nu gällande detaljplaner. När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan återinträder 
strandskyddet (MB 7 kap. 18 g §). I de nya detaljplaner som tas fram för etapp II och III måste 
strandskyddet därför upphävas på nytt i de delar som planeras exploateras. 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 §).  

Inom utredningsområdet kommer strandskyddet fortsättningsvis gälla inom områden betecknade 
N (Friluftsområde) eller W (vattenområde) på respektive plankarta. För att tillgodose syftet med 
strandskyddet är detaljplanen utformad så att man kan röra sig fritt längs med strandlinjen inom 
hela området.  

Anläggandet av The Circle Resort förutsätter att detaljplanerna för projektet fastslås och att 
områden aktuella för exploatering undantas strandskydd.  

6.3 ÖVRIGA OMRÅDESSKYDD 

Utredningsområdet omfattas inte av några andra skyddade områden utöver riksintresseområden.  

Drygt 1 km väster om utredningsområdet ligger Natura 2000-området Figeholm (SE0330268) 
som omfattas av EU:s habitatdirektiv. Området utgörs av ädellövskog och barrdominerad 
blandskog och skyddet syftar till att bevara dessa skostypers struktur, dynamik och typiska arter 
samt bevara grön sköldmossa. 

3 km sydost om utredningsområdet ligger en ö som skyddas som djur-och växtskyddsområde 
samt ett område av riksintresse för vindkraft. 



  
 

 15(57) Hifab AB 
 

6.4 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

6.4.1 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). 

6.4.2 Översiktplan 2000 

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

6.4.3 Fördjupad översiktsplan 

Utredningsområdet 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 
prövas med detaljplaner och miljökonsekvensbeskrivning” (Oskarshamns kommun, 2007). 

6.4.4 Detaljplaner 

Landområdena inom utredningsområdet för The Circle Resort omfattas av detaljplan idag. Större 
delen av vattenområdet är däremot inte planlagt i dagsläget. Nya detaljplaner för etapp II och II 
arbetas fram för närvarande och i dessa kommer hela utredningsområdet att planläggas.  

Utredningsområdet omfattas idag av tre detaljplaner. Norra delen av utredningsområdet (TCR I) 
omfattas av detaljplan MA 113, en detaljplan framtagen för genomförandet av TCR I. Planen 
omfattar även en planerad golfbana norr om det huvudsakliga området för The Circle Resort 
(Figur 9). 
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Figur 9. Plankarta för detaljplan MA 113 som omfattar TCR etapp I. 

Östra delen av utredningsområdet, TCR II samt delar av TCR III, omfattas huvudsakligen av 
detaljplan MA83 vilken vann laga kraft 1992-10-08. Planen omfattar naturområden 
(huvudsakligen skogsmark), områden för bostäder/övernattningsstugor samt golfbana. Här ingår 
även områden för småbåtshamn och bryggor/båthus. 
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Figur 10. Plankarta för MA 83 omfattar stora delar av området för The Circle Resort, etapp II 
och östra delarna av etapp III. 

MA 104 vann laga kraft 2003-04-22 och omfattar campingområdet norr om Bredviken. Planen  
inkluderar ett område för butik, servicebyggnader och restaurang, friluftsområde, friluftsbad, 
öppet vattenområde där badbryggor får anläggas och öppet vattenområde där båtbryggor får 
anläggas (Figur 11) 

 
Figur 11. Plankarta för detaljplan MA 104 som omfattar campingen norr om Bredviken. 
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6.5 MILJÖMÅL 

Det svenska miljömålssystemet har genomgått en omarbetning. Bland annat har de tidigare 
nationella delmålen utgått ur miljömålssystemet. Det nationella miljömålssystemet omfattar 
numera ett generationsmål, fjorton etappmål och sexton miljökvalitetsmål. 

Generationsmålet är ett inriktningsmål och beskriver stort den samhällsomställning som behöver 
ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför 
vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. I målet framgår också att arbetet med att 
lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av exporterade miljö- och 
hälsoproblem.  

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De 
visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Etappmålen anger inte önskade 
tillstånd för miljön, de läggs fast i miljökvalitetsmålen med preciseringar. 

De 16 miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. För att förtydliga miljökvalitetsmålens innebörd har det tagits fram ett antal preciseringar som 
också används för att bedöma om målen uppfylls.  

Med anledning av förändringarna i miljömålssystemet har Länsstyrelsen i Kalmar län beslutat att 
de tidigare regionala miljömålen inte längre gäller. Som miljömål för Kalmar län gäller de 
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och etappmål. Efterhand som 
regeringen beslutar om etappmål inom fler områden, kommer de att gälla regionalt även i Kalmar 
län.  

Länsstyrelserna har i uppdrag att arbeta fram åtgärdsprogram för samtliga miljökvalitetsmål och 
generationsmålet. Dessa program skall vara vägledande för länets miljöarbete. 

Bedömning av påverkan på möjligheten att nå miljömålen redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Bedömning av effekter på nationella och regionala miljömål.  

Miljökvalitetsmål Förväntade effekter av att genomföra planförslag 
Begränsad 
klimatpåverkan 
samt Frisk Luft 

 

Besöksantalet till anläggningen, både på land och till havs förväntas öka i samband med 
genomförandet av planen, vilket lokalt innebär ett ökat utsläpp av avgaser från fossila 
bränslen. Inom The Circle Resort främjas däremot fossilfria transportmedel vilket även 
kan leda till att människor får upp ögonen för användandet cykel och elbil.  
Ett ökat besöksantal kan på sikt leda till ett ökat utbud av kollektivtrafik.  
Förbrukning av el och varmvatten förväntas öka i samband med byggandet av fler 
övernattningsenheter och ett ökat besöksantal.  
Totalt sett förväntas en ökning av klimatpåverkande aktiviteter, främst i samband med 
ökade transporter till och från anläggningen, samt ökad el- och vattenförbrukning. Ur ett 
vidare perspektiv kan åtgärderna emellertid få en positiv effekt då fler eventuellt väljer att 
semestra lokalt snarare än att resa längre bort. 

Giftfri miljö Besöksantalet till anläggningen förväntas öka i samband med genomförandet av planen. 
Lokalt utsläpp av miljöstörande ämnen till luft och vatten förväntas därför öka i 
samband med en ökad bil- och båttrafik. Belastningen på kustvattnet av miljöstörande 
ämnen i dagvatten från planområdet förväntas också öka något, men problemet 
förväntas bli litet då dagvatten till stor del renas planeras att i dammar. 
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Ingen 
övergödning 

Utsläpp genom avloppsvatten förväntas vara litet då all bebyggelse kommer vara 
ansluten till det kommunala VA-nätet. Reningsgraden beror på effektiviteten i 
reningsverket och behandlas inte i denna MKB. 
Utsläpp av näringsämnen från fritidsbåtar förväntas öka. 
Utsläpp av näringsämnen från golfbanan upphör då denna tas bort och gödslingen 
därmed upphör. 

Hav i balans 
samt Levande 
kust och 
skärgård 

Besöksantalet till anläggningen förväntas öka i och med genomförandet av projektet. 
Den svårtillgängliga skogen görs tillgänglig för rekreation.  
Nedskräpning i vatten inom hela planområdet förväntas öka.  
Utsläpp av näringsämnen och miljögifter till havet förväntas till viss del öka från 
fritidsbåtar.  
Ett litet utsläpp av föroreningar från dagvatten förväntas. 

God bebyggd 
miljö 

Konceptet The Circe Resort innebär en synnerligen god bebyggd miljö där närhet till 
naturen kombineras med olika former av boende och genomsyras av miljöhänsyn och 
nyskapande. Biltranport inom boendeområdet hålls på en låg nivå och naturen bevaras i 
stor grad mellan bebyggelse. Miljöprägeln inom området förväntas föra med sig ökad 
miljöhänsyn i människors vardagliga beslut. 
Avfallsmängder förväntas öka lokalt. Benägenheten att sortera ut och återvinna 
förpackningsavfall på en semesteranläggning bedöms mindre än i den egna bostaden.   
En ökad ljudnivå förväntas eventuellt i samband med alkoholintag och festligheter 
utomhus, vilket kan påverka miljökvalitetsmålet negativt, då det även omfattar buller. 
Möjligheter till utökat utbud av kollektivtrafik faller väl inom ramen för miljömålet, 
likaså gång- och cykelvägar samt promenadvägar.  
Projektet bedöms ha övervägande positiv inverkan på möjligheten att nå 
miljökvalitetsmålet. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Naturmark kommer att tas i anspråk för nya anläggningar, både på land och i vattnet. 
Vassområde med visst värde för fågellivet tas i anspråk. Antal människor som vistas i 
området förväntas öka, och därmed störning, slitage på natur samt nedskräpning. 
Områden med högre än triviala naturvärden undantas exploatering. 
 

 
 

 

6.6 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 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 



  
 

 20(57) Hifab AB 
 

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 4 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 4. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527). * Medelvärdestid 8 timmar till skydd för 
människors hälsa. Ska eftersträvas efter den 31 december 2009. 

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 

 

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 omfattning 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 musselvatten. Detaljplanen för Figeholm 3:1 
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 The Circle 
Resort III 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. 
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6.7 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 NATURVÄRDEN PÅ LAND 

7.1.1 Förutsättningar för bedömning av naturvärden på land 

Följande avsnitt beskriver naturvärden på land inom TCR etapp III, Avsnittet kommer att utvidgas till att omfatta hela 
utredningsområdet. 
Planområdet upptar en 5,5 ha stor yta på land, med ca 1,3 km lång strandlinje i nordöstra delen 
av Fågelöfjärden. Strandremsan är ca 15-65 m bred, och angränsar i norr till The Circle Resort 
etapp 1 och i öster till The Circle Resort etapp II. Förutom strandremsan ingår två mindre öar. 
Planområdet är svagt kuperat och består av en blandning av olika naturtyper och markslag. Efter 
utbyggnad kommer landområdet att öka med ca 5,4 ha varav ca 0,7 ha utgörs av pålhus. 

Västra halvan upptas av ett campingområde. Här dominerar öppna gräsytor, med inslag av 
blandskogar av främst tall och björk. Öster om campingen ligger en mindre, artrik gräsmark. 
Längst in i viken breder ett vassbälte ut sig och runt om detta finns blandskog med inslag av äldre 
tall. I sydöstra delen av planområdet dominerar barr- och blandskog, delvis med inslag av äldre 
tall. En mer detaljerad beskrivning av området ges i Tabell 5. 

Planområdet hyser inga områden som skyddats för sina höga naturvärden så som naturreservat, 
biotopskyddsområden eller Natura 2000-områden utöver det riksintresse för naturvården som 
finns beskrivet i kap. 6.1.1. Här finns inte heller några områden som pekats ut som höga 
naturvärden på annat sätt, så som nyckelbiotoper.  
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Figur 12. ÖV. Minigolfbana på campingområdet. ÖH. Stig genom ängsmark öster om campingområdet.                    
NV. Strandlinjen längs campingen är till stora delar stenskodd. NH. Sandstrand på västra sidan om Kolarholmen. 

Området har inventerats av naturvårdskonsult Ecocom i augusti 2013 i syfte att kartlägga 
eventuella naturvärden och ställa områdets värde för naturvården i relation till omgivande 
naturområdens värde. Området har också inventerats översiktligt av Lennart Nilsson, 
kommunekolog i Oskarshamns kommun, med anledning av den planerade exploateringen. Båda 
inventeringarna visar att området inte hyser områden med så höga naturvärden att de bör klassas 
som nyckelbiotop eller motsvarande. Ett område, längst ut på Gäddudden, bedöms dock som 
”övrig värdefull mark ur ett lokalt perspektiv” (Ecocom, 2013, bilaga 2). Lennart Nilssons bedömning 
är att även ängsmarken öster om campingen hyser vissa naturvärden ur ett lokalt perspektiv. Vid 
Ecocoms inventering delades området upp i delområden baserat på naturtyp och naturvärde, 
vilket redovisas på karta i Figur 13 och beskrivs närmare i. Indelningen i Naturvärde görs i tre 
klasser samt triviala värden:  

Klass 1: Värdefullt ur ett nationellt perspektiv 
Klass 2:  Värdefullt ur ett regionalt perspektiv 
Klass 3:  Värdefullt ur ett lokalt perspektiv 

Triviala värden 
 

Områden med värdefull mark ur lokalt perspektiv - klass 3 - är markerade med grön färg i Figur 
13. Ecocom har tidigare inventerat området för The Circle Resort etapp II (Bilaga 3) och där 
funnit fem områden med lokala naturvärden. Det närmsta av dessa ligger längs strandlinjen söder 
om området för etapp III. Inga områden av klass 1 eller 2 har funnits inom programområdet. 
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Figur 13. Karta över naturtyper inom planområdet, baserad på en naturvärdesinventering genomförd av Ecocom AB 
2013. Indelning i naturtyper inom TCR II härstammar från inventering utförd av Ecocom 2011. 
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Tabell 5 Områdesbeskrivning av planområdet med fokus på naturmiljö, baserat på inventeringar av 
Ecocom respektive kommunekolog Lennart Nilsson utförda 2013. 

NATURINVENTERING ETAPP III  

Område 
nr 

Klass Beskrivning Intrång 

1 3 Gädduddens spets. Området är beläget på den yttersta 
delen av Gäddudden och består av äldre blockrik tallskog. 
Flertalet av tallarna är gamla och står glest. Spår av brand 
syns på flera av tallarna. Enstaka torrträd och lågor 
förekommer. Yngre träd saknas och buskskiktet utgörs av 
lövsly i den nordvästra delen. Fältskiktet är gräsrikt med 
inslag av örter som ängskovall, liten blåklocka och 
gråfibbla. I strandkanten växer rödklint och käringtand. 
Gädduddens stränder består främst av blockstränder. 
Gäddudden har tidigare varit skiljt från fastlandet via en 
smalt sund.  

Inga anläggningar 

2 Trivialt Gäddudden. Området består av ett höjdparti med blockig 
blandskog på Gäddudden. Trädskiktet är glest luckigt med 
enstaka äldre tallar tillsammans med yngre lövträd av ek, 
björk och rönn. Viss föryngring av tall sker. Fältskiktet är 
bitvis örtrikt med arter som ängskovall, vårfryle, röllika, 
teveronika och smultron. Terrängen är svårframkomlig. 

Ca 23 radhus, 
båtplatser 

3 Trivialt Höjdparti med tallskog. Området utgörs av en 
halvöppen tallskog på en höjd med inslag av yngre gran, ek 
och björk. I öster är tallskogen gles. Enbuskar förekommer 
sparsamt. I fältskiktet märks arter som kruståtel, 
ängskovall, blåbär, vårfryle, stensöta, väggmossa och 
husmossa. Skogen är blockrik och död ved saknas. 
Området hyser spår av vildsvin. 
Längs områdets södra sida finns några små vassvikar. I 
övrigt dominerar blockstränder. Högsta punkten i området 
är i nivå med fornborgens högsta punkt, vilket gör det till 
en fin utsiktsplats. 

Ca 28 radhus, trädäck 
med båtbrygga 

4 Trivialt Höjdrygg med lavrik tallskog. Området utgörs av en 
mindre höjdrygg med lavrik tallskog och rikligt med block 
och sten. Här växer ett tiotal äldre tallar. Lavar dominerar i 
fältskiktet tillsammans med husmossa, väggmossa och 
ängskovall. I söder övergår höjdryggen i ett mindre 
lågområde i form av ett smalt ”sund”. Här dominerar ung 
lövskog och markskitet är gräs- och starrbevuxet med 
högväxta örter som tuvtåtel och älgört. 

Liten del av 
radshuslänga från 
område 3 

5 Tvivialt Våtmark.  Längst in i Bredviken ligger en våtmark,  tätt 
bevuxen med bladvass. Även en del yngre al förekommer i 
kanterna. Närmast stranden finns på vissa håll en smal zon 
med glesare vass och inslag av örter som älgört, 

Röjt vassbälte, 
muddring, trädäck 
med båtplatser 
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käringtand, ormtunga, havssälting, krypven, sumpmåra, 
vattenmynta,  gåsört och ormtunga. Zonens bredd varierar 
mellan 4-10 meter. Längre ut på djupare vatten övergår 
denna vegetation i helt rena och mycket täta vassområden 
av bladvass.  
I Bredvikens södra del ligger en liten ö. På ön växer enbart 
en tall. Runt ön finns en smal zon med gles vass och örtrik 
flora.  
Bladvassen är så tät att dess betydelse för fisk bör vara 
liten, även om den kan utgöra ett uppväxtområde för 
yngel. Vassområden i den här stoleken är vanliga i området 
varför det inte hyser några unika värden för fågelliv eller 
fiskföryngring ens lokalt. Området har troligen viss 
betydelse för fågellivet, framför allt som rastplats. 

6 Trivialt Blandskog. Området utgörs av en småkuperad blandskog 
med mestadels yngre träd av tall, gran, björk, rönn och ek. 
Enstaka äldre tallar förekommer och utgör det främsta 
naturvärdet inom området. Inslaget av lövsly är påtagligt 
och i buskskiktet dominerar en, rönn, eksly mm. I 
markskitet växer kruståtel, ängskovall, blåbär, lingon och 
vårfryle. Skogen är blockrik och terrängen småkuperad. I 
strandkanten finns ett vassbbälte och intill detta en 
kantzon med al. 
Ostkustleden leder genom området,  ned mot vattnet, och 
fortsätter över vassområdet via en träbro. 

40 radhus, röjt 
vassbälte, trädäck och 
båtbryggor. Ny 
sträckning av 
Ostkustleden längs 
vattnet 

7 Trivialt  Breviksnäs torp. Området utgörs av tomtmark. Inga nya anläggningar 
8 Trivialt Gräsmark. Området närmast campingens reception består 

av klippta gräsytor med enstaka äldre tallar. Området 
inrymmer även en grässlänt mot söder med rikligt med 
gråfibbla. I östra delen av området finns ett litet 
vassområde. Nästan hela strandlinjen är stenskodd. 
Längst i öster finns ett grävt, delvis stensatt dike som leder 
ut i havet. Närmast väster om diket ligger ett stenigt 
skogsparti med tall och björk. Norr om vägen (utanför 
planområdet) är diket kulverterat. 
Området hyser två bryggor, vid den östra är markytan intill 
grusad. Inom området finns även kanotställ, sittmöbler och 
minigolfbana.  

Brygga för 
småbåtshamn, bef 
brygga tas bort 

9  Blandskog. Området utgörs av en blandskog med tall, 
gran, ek och björk. Inslag finns av yngre hassel. Området 
är blockrikt. I fältskiktet förekommer kruståtel, 
ormbunkar, ängskovall och 
vårfryle. I den nordvästra delen övergår skogen till en liten 
alskog med inslag av björk. En stenig sluttning med  
krusttåtel, blåbärsris och mossbevuxna stenar vätter ned 
mot vattnet. I en öppen lucka i blandskogen växer 
ängskovall. På stranden finns ett båthus och en liten bod 

Inga nya anläggningar 
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som båda är förfallna. En stig löper genom området och 
här finns rester av båtar. I västra delen av området löper ett 
grönt staket ner mot stranden. 
 

10  Naturlig gräsmark. Området utgörs av en igenväxande 
gräsmark, med en trädridå av björk mot campingen i norr 
och väster. Marken är öppen med enstaka enbuskar, 
björnbär och eksly. I floran finns arter som liten blåklocka, 
gulmåra, johannesört, smultron, rödklöver och röllika. I 
torrare partier förekommer gråfibbla och harklöver. 
Strandlinjen utgörs av en gjuten kaj. En stig leder genom 
området. Längs stranden finns trädäck, gjuten kaj samt en  
träbrygga. Området har tidigare varit en samfällighet. 
 

Brygga för 
småbåtshamn, bef 
brygga tas bort. 

11  Campingområdet. Området består av en camping med 
klippta gräsytor, helt dominerade av gräs. I den västra 
delen har flera lövträd tagits ned. Enstaka ek, asp och björk 
förekommer i området. En stor del av strandlinjen är 
stenskodd, förutom en liten sandstrand mot väster som 
utgörs en kommunal badplats. Anmärkningsvärda arter 
saknas. 
Här finns anläggningar så som dansbana, badbrygga med 
hopptorn, båtbrygga, iläggningsramp, boulebana, 
sittmöbler och grill. 

Ny pir med 50 
radhus och två större 
hus. Stor sandstrand, 
bryggor för 
småbåtshamn, 
trädäck. Befintliga 
anläggningar tas bort. 

7.1.2 Åtgärder för att minska påverkan på naturvärden på land 

Nedanstående åtgärdsförslag kommer från arbete med detaljplan för etapp III av TCR. Åtgärderna kommer att utvecklas 
vidare under arbetet med MKB för tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

• Området med naturvärden enligt Ecocoms inventering, Gädduddens västligaste de (nr 1), 
undantas exploatering. 

• Gräsmarken (nr 10) som angetts som lokalt värdefull i kommunens egen inventering 
undantas exploatering. 

• Ny bebyggelse ska tillskapas med så lite påverkan på omgivningen som möjligt. 
(Planbeskrivningen s 13).  

• Marken mellan stugorna ska lämnas orörd i så stor utsträckning som möjligt. Den ska 
vara allmän och ingen privatiseringar får ske, exempelvis uppsättning av plank eller staket. 
(Planbeskrivningen s 16) 

• Mellan stugorna och vattnet lämnas en fri passage igenom hela området 
(Planbeskrivningen s 16) 

• Mark som inte ska bebyggas betecknas med N (Friluftsområde). Här bevaras naturen i 
ursprungligt skick, undantaget anläggande av promenader, spångar och trädäck. 
(Planbeskrivningen s 19) 

• Strandskyddet bevaras inom de delar som är betecknade med N (Friluftsområde) och W 
(Öppet vattenområde). (Planbeskrivningen s 27) 
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7.1.3 Påverkan och konsekvenser för naturvärden på land 

Tyngpunkten kommer här att ligga på påverkan på riksintresset för natur, utpekade områden med naturvärden 
samt ianspråktagen mark vad gäller trivial natur. 

Vid nollalternativet 

Vid genomförande av huvudalternativet 
Nedanstående avsnitt kommer att utvecklas främst när det gäller påverkan på riksintresset för natur och påverkan på 
naturvärden inom etapp I och II. En samlad bedömning tillkommer. 
 
Vid bebyggelse enligt planförslaget förändras områdets karaktär till ett område med grupper av 
bebyggelse och natur. Främst ytor som idag utgörs av skogsmark och vassområde kommer 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. Naturmiljön 
bibehålls dock mellan exploateringarna och korridorer i form av strandzoner bevaras, vilket gör 
att fragmenteringen minskar. Djurlivet kan på så sätt fortsätta nyttja ytorna mellan bebyggelsen 
vilket gör att det främst är den exploaterade ytan som bedöms undantas djurlivet, inte hela 
planområdet.  

Vassbältet i Bredviken kommer till stor del övergå till ett vattenområde då vass avlägsnas, 
området muddras och bryggor och båtplatser anläggs. Vassbältet är idag så kompakt och så litet 
att det inte bedöms hysa högre naturvärden eller på något sätt vara unikt i regionen. Den analysen 
delas av naturvårdskonsulterna ECOCOM och Calluna som genomfört inventeringar i området. 
Tillrinningen till området är låg då inga bäckar mynnar i våtmarken. Det gör att vattennivån kan 
antas vara relativt låg och stabil. Om området är torrt även under våren förväntas områdets 
betydelse som födoplats för fågel vara liten. Oskarshamns fågelklubb menar dock att området har 
viss betydelse för framför allt rastande fåglar, något som skyddas av riksintresset för naturvården 
som planområdet ligger inom.  

De nya landmiljöer som skapas i och med anläggande av konstgjorda öar kan komma att öka 
antalet arter inom planområdet som trivs i störda miljöer och nära människan. De planerade nya 
miljöerna förväntas utgöras av gräsmattor, rabatter, gångvägar, bryggor och hus som alla är 
områden som är starkt påverkade av människan. 
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BIVRÅK PERNIS APIVORUS 
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 (VU) i Sverige, vilket innebär att 
det finns en risk för att den 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. 

Bivråk är förtecknad i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv 
(rådets direktiv 79/409/EEG) och ingår i Natura 2000. 
Den är även förtecknad i Bernkonventionen bilaga II 
(strikt skyddade djurarter), Bonnkonventionen bilaga II 
(flyttande arter) och CITES bilaga A.  

ARTPORTALEN 
Artportalen är en webbplats 
för den som vill söka efter och 
rapportera fynd av djur, växter 
och svampar i Sverige. 
Artportalen är ett viktigt 
verktyg i svensk naturvård 
baserad på folkets 
observationer ute i naturen. 
Artportalen drivs och 
utvecklas av Sveriges 
Lantbruksuniversitet (SLU) 
och finansieras av 
Naturvårdsverket. 

7.2 DJURLIV 

7.2.1 Förutsättningar för bedömning av djurliv 

Inga arter finns rapporterade i Artportalen inom eller i 
närheten av planområdet, vara sig fåglar, evertebrater 
(ryggradslösa djur), växter eller svampar. Det innebär inte 
nödvändigtvis att inga naturvårdsintressanta arter 
förekommer, men det indikerar att området inte är viktigt för 
fågellivet då viktiga områden ofta besöks och artfynd av 
hotade arter ofta rapporteras av fågelskådare, framför allt när 
det gäller rovfåglar. 

Inga hotade eller skyddade djurarter noterades under 
Ecocoms inventering. Således finns inga kända fynd av arter 
som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) 
inom eller i närheten av planområdet. Däremot kan området 
ändå antas hysa flera skyddade mindre fågelarter baserat på att skogarna är flerskiktade 
blandskogar med tall, gran, en, björk, ek, al, sälg, asp rönn, vildapel mm och att området är starkt 
kuperat (Brenander, 2013). Vassområde i inre Bredviken utgör ett skydd för många fågelarter. 
Här rastar även många arter under vår och höst (Brenander, 2013) Däremot är inte området på 
något sätt unikt i sin utformning eller storlek vilket gör att det i regionalt perspektiv inte kan sägas 
vara av stor vikt för fågellivet. 

I samband med framtagandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen för 
etapp I framkom uppgifter från 
Oskarshamns fågelklubb om att bivråk 
har häckat inom TCR etapp I. Bivråken 
ses sporadiskt, det är okänt om den 
häckar årligen inom området 
(Brenander, 2013). Vid inventeringen 
för etapp II och III observerades inga 
häckningsplatser för bivråk. 
På Gäddudden förekommer äldre 
solbelysta tallar som kan hysa 
rödlistade och skyddsvärda arter av 
insekter, lavar och svampar. En rik 
insektsfauna ger i sin tur upphov till 
föda för olika typer av fåglar och 
mindre däggdjur.  
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7.2.2 Åtgärder för att minska påverkan på djurlivet 

Åtgärder för att minska påverkan på djurlivet kommer att arbetas fram under arbetet med MKB för vattenverksamhet. 
Nedan redogörs för åtgärdsförslag som uppkommit under arbetet med MKB för detaljplan etapp III. 

• En sammanhängande skyddszon om ca 10-20 m bevaras längs stranden, vilken fungerar 
som en korridor och ger djuren en fortsatt möjlighet att förflytta sig i landskapet. 

• Mellan bebyggelsen lämnas naturmiljön intakt i så stor utsträckning som möjligt. 
• De stora äldre tallarna bör bevaras även utanför Gädduddens spets. Dessa träd kan hysa 

rödlistade arter som inte upptäckts vid inventering, och de kanske också kan bli värdar för 
rödlistade arter framöver. Friställning genom avverkning mellan dessa äldre tallar kan 
göra dem solbelysta och därmed öka deras värde för insekter.  

• Markområden som är känsliga för slitage exempelvis hällmarksområden, bör skyddas 
genom anläggandet av upphöjda spångar. 

• För att behålla och utveckla naturvärden inom den naturliga gräsmarken vid 
campingområdet, Gädduddens spets och naturområden mellan exploateringarna bör en 
skötselplan tas fram för hela programområdet.  

7.2.3 Påverkan och konsekvenser för djurlivet 

Nedanstående bedömning kommer att utvecklas och utvidgas till att omfatta hela utredningsområdet samt 
bedömning av omfattning av påverkan (påverkansgrad). 

Vid nollalternativet 

Nollalternativet bedöms medföra en ökad besöksfrekvens och därmed störning av naturliv inom 
planområdet, t ex de skyddade arter som kan förväntas finnas i skogarna inom eller i närheten av 
planområdet.  

Den vassdominerade våtmarken längst in i Bredviken kan på sikt komma att växa igen med al, 
buskar och så småningom blandskog vilket minskar dess betydelse för rastande fåglar. 

Kalavverkning till följd av normal skogsskötsel kan inte uteslutas om utbyggnaden av TCR inte 
genomförs. 

Skogsskötsel som gynnar områdets naturvärden så som friställning av gamla tallar uteblir troligen 
om inte utbyggnaden genomförs. 

Vid genomförande av huvudalternativet 

Bebyggelse enligt förslaget kommer att leda till att mark med riksintresse för naturvård tas i 
anspråk.  

Planens genomförande kommer att påverka djurlivet negativt genom att naturytorna minskar, 
vassområdet ändrar habitatstyp, fragmenteringen ökar samt att störning och slitage på naturen 
ökar. Byggnation mellan befintliga träd kan medföra ökad friställning av gamla tallar vilket ökar 
solljuset på dessa träd och därmed gynnar insekter beroende av gammal tall.  

Förändringen och därmed påverkan kommer att vara minst i närheten av campingområdet där 
området redan utgörs av klippt gräs och människor rör sig frekvent samtidigt som få 
exploateringar planeras. Påverkan bedöms bli störst vid vassområdet samt i skogsområdet i östra 
delen.  
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Under byggskedet  

7.3 HAV OCH STRAND 

Följande kapitel beskriver hav och strand inom etapp III där merparten av vattenverksamheten planeras. Beskrivningen och 
bedömningen av hav och strand kommer att utvidgas till att även omfatta området för brygga för husbåtar inom etapp II. 
Planområdet i texten nedan syftar på planområdet för etapp III. 

7.3.1 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 norra delen 
av området, vid campingen, är strandlinjen mestadels stenskodd. Här finns också flera bryggor 
och båtramp och längst i nordväst finns en sandstrand med badplats. I östra delen av 
planområdet är stranden mer naturlig. I sydost finns en mindre småbåtshamn.  

Vattenområdet har kartlagts avseende vattendjup av Myrica AB under september 2013. 
Dessutom har området inventerats med avseende på bottenfauna och bottenvegetation av 
Calluna AB under augusti 2013. Vegetationen har undersökts längs fyra 150 m långa transekter 
medan bottenfauna har undersökts genom provtagning på fem platser, fyra inom planområdet 
och en referenspunkt. Fyra sedimentprover har tagits för att analysera förekomst av eventuella 
föroreningar i sedimenten. Platserna för marin provtagning och inventering redovisas på karta i 
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Figur 14. 

Undersökningarna visar att området för etapp III är upp till 7,3 m djupt. Längs stränderna består 
bottensubstratet av block och sten. Ner till ca 2,5-3 m djup består botten främst av block men 
längre ut, ner till maximalt djup på 6-7 m utgörs den av mjukbotten. I den blockiga delen 
domineras växtligheten av fintrådiga grön- och brunalger. Ålnate och blåstång förekommer, men 
bestånden är små och tydligt påverkade av sedimentpålagring. På mjukbotten dominerar axslinga 
och borstnate. Musslor saknas nästan helt längs vegetationsinventeringstransekterna, endast små 
exemplar av östersjömussla och blåmussla hittades i övergången mellan mjukbotten och 
hårdbotten. (Calluna, 2013) 

Bottenfaunan inom planområdet är tämligen allmän och inga ovanliga arter påträffades vid 
inventeringen. En referenspunkt för bottenfaunaprovtagningen togs sydost om planområdet och 
i denna punkt återfanns fler individer och artgrupper än vid provpunkterna inom planområdet. 
Även känsliga arter var talrikast i referensområdet, men förekom även i provpunkt 1, 2, 3 inom 
planområdet. Att referensområdet hyser fler artgrupper anger Calluna troligen bero på ett mer 
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exponerat läge med mer gynnsamt bottensubstrat och kanske jämnare vattenkvalitet. (Calluna, 
2013) 

Längst in i Bredviken varierar djupet mellan 0,6-1,5 m och botten är täckt av vegetation till 70-
100 %. Axslinga och borstnate dominerar men ålnate och enstaka plantor blåstång förekommer. 
Vegetationen är täckt av fintrådiga brun- och grönalger och sedimentpålagringen är påtaglig. 
Längs viken södra sida finns en tunn vassbård. Längst in i viken ligger ett större, igenväxt 
vassområde som fortsätter upp på land. Vassområdet har en skarp gräns mot viken och ser in ut 
att växa igen ytterligare i dagsläget. Vassområdet längst in i Bredviken bedöms inte vara av särskilt 
stor betydelse som uppväxtplats för fiskyngel då området är grunt och växtligheten under 
vattenytan låg. (Calluna, 2013) 

I ett regionalt perspektiv bedöms inte området vara av stor betydelse för vattenlevande djur och 
växter då det ligger längst in i en vik och variationen i bottensubstrat och därmed växtligheten 
och djurlivet troligen är större längre ut i havet. 

Figur 14. Platser för marin provtagning och inventering, genomförd av Calluna 2013. 
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Sedimenten har undersökts genom att prover togs på 4 platser inom planområdet. Proverna togs 
i de övre 0-15 cm och sedimentet var löst och rikt på organiskt material (TOC = 20% av TS). 
Prover från dessa fyra punkter slogs sedan samman till ett blandprov som analyserades med 
avseende på organiska miljögifter (PAH:er) och metaller (se bilaga 6 för resultat). Resultatet har 
jämförts med fördelningen av miljögifter i svenska sediment som redovisas i Naturvårdsverkets 
rapport 4914. Föroreningsnivåerna har i rapporten delats upp i 5 klasser från ingen halt (klass 1) 
till mycket hög (klass 5) halt baserade på förekomsten i mätta sedimentprover. Gränsen mellan 
klass 2 och 3 motsvarar ungefärliga minimihalter i utsjösediment. Gränsen mellan klass 4 och 5 
utgörs av 95-percentilen av insamlade data.  

Av de åtta analyserade ämnen som även ingår i naturvårdsverkets rapport hade sex halter i högsta 
klassen och två näst högsta klassen (Tabell 6). Sedimenten inom planområdet kan därför sägas 
tillhöra de 5% mest förorenade havssedimentområdena i Sverige, förutsatt att referensvärdena i 
rapporten utgör ett representativt urval av svenska havssediment. 

Halter och klassgränser i Naturvårdsverkets rapport 4914 är inte kopplade till några 
effektbaserade värden, utan visar fördelningen av miljögiftshalter i svenska sediment. Därför har 
uppmätta halter även jämförts med Kanadensiska gränsvärden för när biota kan påverkas 
(CCME, 2013-09-25). Angivna gränsvärden från CCME (Canadian  Council of Ministers of the 
Environment) uppgår till en tiondel av den nivå som visats sig ge effekt på biota för att ge en 
säkerhetsmarginal. Gränsvärdena finns för både sötvattenssediment och marina sediment men 
värdet är i de flesta fall samma. Eftersom planområdet ligger i bräckt vatten har uppmätta värden 
jämförts med båda värdena de fall de skiljer sig åt. 

I samtliga fall ligger uppmätta värden från sediment från planområdet under gränsvärden för när 
biota i vatten kan påverkas. 

Området kring planområdet har ingen känd historia av förorenande industri som kan förklara de 
relativt höga halterna av miljögifter. De höga halterna av PAH:er (polycykliska aromatiska 
kolväten) kan bero på utsläpp från fritidsbåtar. Det är också möjligt föroreningar har spridits från 
Oskarshamns hamn som är starkt förorenad av bland annat PAH:er. Fartygstrafiken gör att 
spridningen från hamnen är ovanligt stor, även om planområdets läge längst in i viken bör vara 
relativt skyddat från denna spridning. PAH:er utgör en grupp med 200 ämnen som bildas vid 
upphettning av organiska ämnen, vid ofullständig förbränning. Dessa ämnen är framför allt 
giftiga vid långtidsexponering och vissa PAH:er är även cancerogena (Livsmedelsverket, 2013-09-
25). 

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. 

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) 
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Tabell 6 Resultat av sedimentanalys i jämförelse med normalhalter i svenska havssediment enligt 
Naturvårdsverkets rapport 4914 samt Kanadensiska gränsvärden för påverkan på biota (CCME, 
2013-09-25). *PEL=Probable Effect Level. Ämnena Naftalen till och med indeno(123cd)pyren 
utgör olika PAH:er, vilka sedan summeras i sex olika kategorier. Efterföljande 10 ämnen utgör 
metaller. 

Ämne Uppmätt 

halt  (mg/kg 

TS) 

Klass SNV 

rapport 

4914 

Tillstånd, 

metaller i 

sed., SNV 

4913, tbl 19. 

Gränsvärde 

PEL* 

sötvattenssed. 

(mg/kg TS) 

Gränsvärde 

PEL* marina 

sediment 

(mg/kg TS) 

Naftalen 0,036     0,391 0,391 

Acenaftylen 0,013     0,128 0,128 

Acenaften 0,018     0,0889 0,0889 

Fluoren 0,032     0,144 0,144 

Fenantren 0,201     0,515 0,544 

Antracen 0,052 5   0,245 0,245 

Fluoranten 0,477     2,355 1,394 

Pyren 0,348 5   0,875 1,398 

bens(a)antracen 0,167 5   0,385 0,693 

Krysen 0,128     0,862 0,864 

bens(b)fluoranten 0,429 5   

bens(k)fluoranten 0,156 4   

bens(a)pyren 0,203 5   0,782 0,763 

dibens(ah)antracen 0,061     0,135 0,135 

benso(ghi)perylen 0,246     

indeno(123cd)pyren 0,257 4   

PAH, summa 16 2,8 5   

PAH, summa övriga 1,4     

PAH, summa L 0,067     

PAH, summa M 1,1     

PAH, summa H 1,6     

oljeindex >C10-<C40 209     

As 14,3   3 17 41,6 

Cd 3,2   3 3,5 4,2 

Co 6,42     
  

Cr 25,1   3 90 160 

Cu 73,9   3 197 108 

Hg 0,39   3 0,486 0,7 

Ni 25,5   3 

Pb 39,6   1 91,3 112 

V 23,4     

Zn 215   2 315 271 

Kromatogram ja     

Glödförlust 34,7         

TOC 20         
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7.3.2 Åtgärder för att minska påverkan på naturvärden på hav och strand 

Åtgärder kommer att arbetas fram under arbetet med MKB. 

7.3.3 Påverkan och konsekvenser hav och strand 

Vid nollalternativet 
Bedömningen kommer att utvecklas till att även omfatta strandskydd och riksintressen. 
Påverkan på hav och strand bedöms främst bestå av ökat slitage på naturen och nedskräpning till 
följd av ökat besöksantal efter utbyggnad av The Circle Resort etapp I.  

När öar och pir inte byggs bedöms genomströmningen genom viken bli oförändrad. Sedimenten 
kommer inte heller påverkas. Vassbältet bedöms därför inte påverkas i sin utbredning och vatten- 
och sedimentkvaliteten bedöms ligga kvar på ungefär samma nivå som idag.   

Vid genomförande av huvudalternativet 
Nedantående bedömningar är preliminära. Bedömningarna kommer att utvecklas till att även omfatta strandskydd, 
riksintressen och området med brygga för husbåtar. Bedömningarna kan komma att ändras och fördjupas under arbetet med 
MKB. 
 
Planområdets karaktär kommer att påverkas i stor grad vid utbyggnad av The Circle Resort etapp 
III. Vattenområdet inom The Circle Resort III består idag till största delen av öppet vatten. 
Området ligger längst in i en relativt sluten vik med mycket öar mellan fastlandet och det öppna 
havet, men med utbyggnaden av konstgjorda öar och pir kommer ett än mer avskärmat 
vattenområde skapas inom planområdet.  

Vattenkvaliteten inom det avskärmade området bedöms påverkas negativt genom att 
vattenomsättningen minskar. Vattenvegetationen visar redan idag tydlig påverkan av låg 
genomströmning. Mäktiga mjukbottnar dominerar havsbotten och när materialet rörs upp 
minskar siktdjupet. En eventuell ökad utbredning av dessa mjukbottnar bedöms dock inte 
påverka höga naturvärden negativt då höga naturvärden saknas inom vattenområdet. De mindre 
områden med ålnate och blåstång som förekommer riskerar dock att minska ytterligare. Det finns 
även en risk att vassbältet längst in i Bredviken breder ut sig åt väster, trots att inga tecken på 
detta finns idag.  

Förutsättningarna för växter och djur i området som hamnen anläggs i kommer att förändras. 
Bottenfaunan bedöms initialt att påverkas negativt i de vattenområden som muddras och/eller 
bebyggs. Med tiden kan dock nya undervattensmiljöer komma att skapas kring de nya öarna och 
piren vilket kan öka andelen hårdbotten inom området och därmed öka förutsättningarna för ett 
varierat marint liv, både vad gäller undervattensväxter, bottenfauna och fisk.  

Ökad båttrafik kan medföra grumling i de grunda vikarna och ökad fysisk störning (visuell, ljud, 
ljus och vibrationer) för häckande fågel, lekande fisk och andra djur. Båtarna kan även öka 
utsläppen av PAH:er och därmed öka de redan förhöjda halterna av dessa miljögifter i viken. Den 
muddring som måste ske vid anläggande av öar, pir och bryggor kommer dock att föra bort en 
del av dessa miljögifter. Halterna är också fortsatt markant under gränsen för när biota bedöms 
kunna påverkas varför biota inte bedöms påverkas av miljögifter till följd av genomförandet av 
detaljplanen. 

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. 
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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 till viken.  

Muddermassor från anläggningsskedet kommer antingen att tas om hand på land eller dumpas i 
havet. Vid dumpning krävs dispens och att massorna inte är förorenade. Vid dumpning i havet 
kommer miljön förändras lokalt på platsen för dumpning. 

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, kommer främst att bero på reningsgraden i 
kommunens reningsanläggning.  

Under byggskedet  
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7.4 FRILUFTLIVET 

Följande kapitel baseras på MKB för detaljplan för etapp III av TCR. Beskrivningar och bedömningar kommer att 
utvidgas till att omfatta hela utredningsområdet. Bedömningarna kommer att fördjupas, i synnerhet gällande påverkan på 
riksintressen och strandskydd. 

7.4.1 Förutsättningar för bedömning av friluftslivet 

Utredningsområdet är skyddat som riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap §6 och för det 
röriga friluftslivet enligt MKB 4 kap §2.  

Norra delen av utredningsområdet är idag ianspråktaget för camping. Det är dock fritt att röra sig 
inom området även för allmänheten. Östra delen av området utgörs av skogsmark, men närheten 
till golfbanan minskar upplevelsen av naturområde.  

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 utredningsområdet går leden strandnära och passerar genom 
vassområdet innanför Bredviken för att sedan fortsätta rakt norrut (Figur 15). Vid 
genomförandet av The Circle Resort III dras leden om så den i stället går runt vassområdet samt 
får en strandnära sträckning även i västra delen av utredningsområdet (Figur 16). Leden planeras 
även att göras mer lättgången och tillgänglig. Leden nyttjas idag av boende i närområdet för 
promenader och utflykter, men den drar även till sig mer långväga vandrare.  

 

Figur 15. Ostkustleden går genom östra delen av området. Den passerar vassområdet på en smal bro. 

Vattenområdet nyttjas idag för båtturism. Sandstranden i västra delen av campingområdet nyttjas 
för bad. Söder om Gäddudden finns en mindre båtbrygga. Närmsta småbåtshamn har 30 platser 
och ligger i Figeholm, 1,3 km väster om utredningsområdet. 

TCR etapp II innebär att den befintliga golfbanan tas bort. Detaljplan MA 83 medger dock att en 
ny golfbanan anläggs ca 1 km norr om den befintliga, utanför programområdet för TCR.  
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Figur 16. Ostkustledens befintliga och planerade nya sträckning genom utredningsområdet. 

7.4.2 Åtgärder för att minska påverkan på friluftslivet 

• Längs strandlinjen bevaras en 10-20 m bred zon med bibehållet strandskydd för att säkra 
möjligheten till passage för människor och djur, undantaget området öster om piren där 
byggnader för service till småbåthamnen anläggs. 

• Ostkustleden får en kustnära sträckning genom hela utredningsområdet vilket bjuder in 
allmänheten att besöka området strandnära. 

• Längs stora delar av stranden anläggs bryggor som underlättar promenader längs vattnet 
• Småbåtshamnen inkluderar gästhamn vilket ökar möjligheten för båtturister att besöka 

området. 

7.4.3 Påverkan och konsekvenser för friluftslivet 

Bedömningarna kommer att utvecklas under arbetet med MKB, inte minst vad gäller på verkan på riksintressen för 
friluftslivet. 

Vid nollalternativet 

Ökningen av besöksantalet från dagen maximalt 500 till 1800 besökare per dag genom 
utbyggnaden av TCR I gör att fler får möjlighet att besöka detta natursköna område, främst på 
land. Den ökade besöksfrekvensen bedöms även påverka upplevelsen av naturområdet. 
Sammantaget bedöms påverkan på friluftsvärden vara liten vid nollalternativet. 

Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påverkas i sin helhet vid nollalternativet. 

Vid genomförande av huvudalternativet  

En utbyggnad The Circle Resort bedöms kunna medföra ett ökat besöksantal om maximalt ca 
4500 personer per dag. Det innebär att ett stort antal personer får tillgång till naturupplevelser på 
land och hav. De får även inblick i och kanske inspiration från en turistanläggning byggd med 
hållbarhet i fokus.  
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Upplevelsen av utredningsområdet kommer att förändras betydligt efter genomförandet av 
planen. Området kommer at gå från naturområdet till exploaterat område och vattenområdet 
kommer att gå från öppen skärgårdsmiljö till en avskärmad lagun. Tillgängligheten med båt 
kommer att öka betydligt genom anläggandet av småbåtshamn.  

7.5 KULTURVÄRDEN 

Beskrivning och bedömning av påverkan på kulturvärden kommer att utökas till att omfatta hela utredningsområdet inkl en 
bedömning av hur troligt det är att stöta på okända fornlämningar i vattnet. 

7.5.1 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: 

Programområdet 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, enligt Lag (SFS 1988:950) om kulturminnen m m 
(KML) genomförts.  

Enligt denna inventering finns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet för 
vattenverksamhet.  

 
Figur 17. Fastighetskarta med samtliga nu kända forn- och kulturlämningar inom programområdet och i dess 
omedelbara närhet, kartan är ej skalenlig (Hämtad från Riksantikvarieämbetet 2009). 
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Tabell 7.  Fasta fornlämningar och möjliga fornlämningar i programområdet (Hämtad från 
Riksantikvarieämbetet 2009). 

 

7.5.2 Åtgärder för att minska påverkan på kulturvärden 

Här kommer de åtgärder som verksamhetsutövaren planerar att ta för att minimera påverkan på naturvärden 
anges. I de fall MKB-konsulterna anser att fler åtgärder är lämpliga anges dessa under en särskild rubrik. 
Hittills har en åtgärd utarbetats. 

• Vid påträffande av intressanta objekt ska behörig expertis rådfrågas och en ansökan om 
tillstånd för exploatering ställs till Länsstyrelsen i Kalmar län, Kulturmiljöfunktionen, som 
fattar beslut om ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska insatser som 
krävs. 

7.5.3 Påverkan och konsekvenser för kulturvärden 

Vid nollalternativ 

Då kända fornlämningar saknas inom utredningsområdet bedöms fornlämningar inte påverkas. 

Vid genomförande av huvudalternativet 

Då kända fornlämningar saknas inom utredningsområdet bedöms fornlämningar inte påverkas. 

Under byggskedet 

  



 
 

 
 

7.6 HÄLS

Kapitlet om hälsa och säkerhet kommer att anpassas mer till bebyggelsen på öar och pir, men även ge 
översiktlig information om förutsättningar, åtgärder och konsekvenser för hälsa och säkerhet på 
fastlandet. Informationen gäller i dagsläget 

7.6.1 Förutsättningar för bedömning av hälsa och säkerhet

På Simpevarpshalvön, ca 7 km nordöst om 
hjälp av tre kärnkraftsreaktorer. Lokaliserat i närheten av reaktorerna finns även det cent
mellanlagret för använt kärnbränsle (C
beredskapszonen och måste uppfylla särskilda krav på evakuering. Området ligger mindre än 10 
km från kärnkraftverket vilket innebär att bebyggelse bedömd som svårevakue

Förutom närheten till kärnkraftverket finns det inga verksamheter som utgör någon betydande 
risk för hälsa och säkerhet 
bullerstörningar från trafik, industri eller dyl

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 
utredningsområde
(Oskarshamns kommun 2003). 

Utredningsområde
fördjupade översiktsplan anges att ny bebyggelse ska ha en lägsta golvhöjd på +2,7 meter över 
normal va

Figur 18. Kartan
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Kapitlet om hälsa och säkerhet kommer att anpassas mer till bebyggelsen på öar och pir, men även ge 
översiktlig information om förutsättningar, åtgärder och konsekvenser för hälsa och säkerhet på 
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7.6.2 Åtgärder för att minska påverkan på hälsa och säkerhet 

7.6.3 Påverkan och konsekvenser för hälsa och säkerhet 

Beskrivningar och bedömningar kommer att fördjupoas under arbetet med MKB. 

Vid nollalternativ 

Nollalternativet bedöms medföra att riskerna för människors hälsa och säkerheten kommer att 
påverkas då delar av området är låglänt och klimatförändringar förväntas medföra en höjning av 
havsytan vilket kan medföra översvämning av ytor och anläggningar.  

Vid genomförande av huvudalternativet 

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. 

Figur 18 ovan visar att stor del av planområdet kommer att ligga under vatten vid ett vattenstånd 
på +2,5 meter över normalnivå. Området är låglänt och klimatförändringar förväntas medföra en 
höjning av havsytan vilket kan medföra översvämning av ytor och anläggningar. Detta ställer 
stora krav på åtgärder för att minska risken för översvämning. Detaljplanen säkerställer att ny 
bebyggelse ska ha en lägsta golvhöjd på +2,7 meter över normal vattennivå. Bebyggelseområden 
har så långt som möjligt placerats på de högst belägna områdena. Vid dragning av infrastruktur t 
ex VA-ledningar skall det ske med hänsyn till höjda havsnivåer. 

Under byggtid 

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. 
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7.7 GÄLLANDE STRANDSKYDD 

Beskrivningar, åtgärder och bedömningar kommer att fördjupas under arbetet med MKB. 

7.7.1 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 utredningsområdet är idag 300 meter, dvs. 300 m från stranden upp på land 
och ut i vattnet, med undantag för områden som betecknas som kvartersmark inom nu gällande 
planer, där har strandskyddet upphävts. För att möjliggöra genomförandet av huvudalternativet 
måste de delar som planeras att exploateras undantas strandskydd i de nya detaljplaner som tas 
fram. Inom etapp I där detaljplanen för TCR redan vunnit laga kraft är detta genomfört. 

7.7.2 Åtgärder för att minska påverkan på strandskyddet 

Här kommer de åtgärder som verksamhetsutövaren planerar att ta för att minimera påverkan på naturvärden anges. I de 
fall MKB-konsulterna anser att fler åtgärder är lämpliga anges dessa under en särskild rubrik. 

7.7.3 Påverkan och konsekvenser för strandskydd 

Vid nollalternativ 

Vid genomförande av huvudalternativet 

Under byggtiden 
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7.8 LANDSKAPSBILD 

Beskrivning av områdets förutsättningar, åtgärder och bedömningar kommer att utvecklas under arbetet med MKB. 
Särskild hänsyn kommer att tas till de riksintressen som omfattar landskapsvärden. 

7.8.1 Förutsättningar för bedömning av landskapsbild 

7.8.2 Åtgärder för att minska påverkan på landskapsbilden 

• 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.  

7.8.3 Påverkan och konsekvenser på landskapsbilden 

Vid nollalternativ 
Nollalternativet innebär att exploatering av planerad fritidsanläggning inte sker vilket medför förändring 
av landskapsbilden sker enligt gällande detaljplaner.  

Vid genomförande av huvudalternativet 

Landskapsbilden kommer tydligast att förändras från havet. Området kommer att förvandlas från 
ett naturområde till en turiststad. Störst förändring kommer öarna, stolphusen och piren stå för, 
men även bebyggelsen i skogen kommer att påverka landskapsbilden betydligt. Genom att samla 
bebyggelsen i grupper bedöms delar av den nuvarande landskapsbilden kunna bevaras. 

Bedömningen ska utvecklas vidare 

Under byggskedet 
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7.9 SAMHÄLLET KRING TCR 

Här beskrivs samhället kring utredningsområdet och vad The Circle Resort kan tillföra vad gäller t ex arbetstillfällen och 
attraktivitet. 

7.9.1 Förutsättningar för bedömning av samhället kring TCR 

7.9.2 Åtgärder för att minska påverkan på samhället kring TCR 

7.9.3 Påverkan och konsekvenser för samhället kring TCR 

Vid nollalternativ 

Vid genomförande av huvudalternativet 

Under byggskedet 
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7.10 INFRASTRUKTUR OCH TRAFIK 

7.10.1 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 utredningsområdet via väg 743. Från väg 743 leder väg 
744 besökande till fritidsområdet. Väl inne på området leder Hägnadsvägen in till 
utredningsområdet.  

För väg 743 har en idéstudie utförts 2005 av SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB). 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. På Påskhäradsvägen (Väg 744) 
är årsmedeltrafiken skattad till 560 fordon. 

Idag finns inga parkeringsplatser inom området. Norr om utredningsområdet finns parkering i 
anslutning till befintlig konferensanläggning och restaurang. 

Från Figeholms centrum går vardagar 8 bussturer till Oskarshamn. I nära anslutning till 
utredningsområdet finns två busshållplatser längs med Påkhäradsvägen, hållplatserna ”Havsbad” 
och ”Figeholms camping”. Hållplatserna trafikeras av busslinjerna 44 och 45 som går mellan 
Oskarshamn och Mörtfors och mellan Oskarshamn och Bussvik. Båda linjerna gör stopp vid 
OKG och CLAB. 

Oskarshamns flygplats är belägen ca 10 km sydväst om utredningsområdet. Flygplatsen har flera 
dagliga turer till Stockholm. I Kalmar, ca 90 km söder om Figeholm, ligger en större flygplats 
med fler destinationer. 

Avfall 

Utredningsområdet omfattas av kommunens renhållningsordning. 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 2,5 km bilvägen 
från utredningsområdet.  

Vatten och avlopp 

Utredningsområdet ligger utanför gränsen för kommunens VA-verksamhetsområde (Figur 19)  

Tekniska kontoret har i början av arbetet med projektet The Circle Resort redovisat att det 
existerande vatten- och avloppssystemet i Figeholm inte klarar utbyggnaden av The Circle Resort 
utan omfattande ombyggnad av vattenverk, reningsverk och ledningssystem. Systemet försörjer 
idag cirka 1600 personer i Figeholm och en fullt utbyggd anläggning innebär en ökning av 
befolkningen med cirka 250 %.  



 
 

 
 

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
grundvattenuttaget i Tunaåsen och den andra 
Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer. 

I dag har det kommunala avloppsreningsverket
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 
och sedimentering.

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 5

Norr om 

 

Figur 19. 
Svart heldragen linje visar hur verksamhetsområdet ska utvidgas
etapperna i projektet 

Dagvatten

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
ytvatten. Överskottet av vatten leds via diken ut i Fåge
inom utredningsområde
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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 5

utredningsområdet finns två brandposter.

Kommunalt VA-verksamhetsområde. 
Svart heldragen linje visar hur verksamhetsområdet ska utvidgas

The Circle Resort

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
ytvatten. Överskottet av vatten leds via diken ut i Fåge

utredningsområde är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
grundvattenuttaget i Tunaåsen och den andra 
Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer. 

I dag har det kommunala avloppsreningsverket
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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

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 5

t finns två brandposter.

verksamhetsområde. Vit yta visar det befintliga kommunala VA
Svart heldragen linje visar hur verksamhetsområdet ska utvidgas

The Circle Resort. 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
ytvatten. Överskottet av vatten leds via diken ut i Fåge

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.
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Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
grundvattenuttaget i Tunaåsen och den andra infiltration av vatten från Fårbosjön. 
Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer. 

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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

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 5

t finns två brandposter. 

Vit yta visar det befintliga kommunala VA
Svart heldragen linje visar hur verksamhetsområdet ska utvidgas. Svart streckad linje visar gränsen mellan de olika 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
ytvatten. Överskottet av vatten leds via diken ut i Fåge

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.

 

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
infiltration av vatten från Fårbosjön. 

Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer. 

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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

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 5

Vit yta visar det befintliga kommunala VA
. Svart streckad linje visar gränsen mellan de olika 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
ytvatten. Överskottet av vatten leds via diken ut i Fågelöfjärden. Större delen av 

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
infiltration av vatten från Fårbosjön. 

Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer. 

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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

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.

Vit yta visar det befintliga kommunala VA-verksamhetsområdet. 
. Svart streckad linje visar gränsen mellan de olika 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
löfjärden. Större delen av 

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.

Hifab AB

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 
infiltration av vatten från Fårbosjön. 

Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600. 

Reningsverket i Figeholm har tillstånd att behandla avlopp från 2000 personer.  

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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

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.

verksamhetsområdet. 
. Svart streckad linje visar gränsen mellan de olika 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
löfjärden. Större delen av landområdet 

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken.

 

Hifab AB 

Vattenförsörjningen till Figeholm sker idag utifrån två gällande vattendomar. Den ena gäller 

Vattenförbrukningen per person och dygn är 260 liter och antalet anslutna personer är 1600.  

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 

biosteget behandlas avloppsvattnet i ett kemsteg som innefattar flockning 

00 personer. 

 
verksamhetsområdet. 

. Svart streckad linje visar gränsen mellan de olika 

Dagvattenhantering i området sker idag genom infiltration i marken eller att vattnet avleds som 
området 

är naturmark med naturlig avrinning i marken och i mindre diken. 
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7.10.2 Åtgärder för att minska påverkan på infrastruktur och trafik 

Kommunikation 

Vatten och avlopp 

Dagvatten 

Brandposter  
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7.10.3 Påverkan och konsekvenser för infrastruktur och trafik 

Konsekvenser vid nollalternativ 

Vid genomförande av huvudalternativet 

• Kommunikation 

• Avfall 

• Dagvatten 

• Vatten och avlopp 

Under byggtiden 
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8 SAMLAD BEDÖMNING 

Här görs en samlad bedömning i tabellform av de konsekvenser för människa och miljö som den planerade anläggningen 
bedöms medföra. 
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9 UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING  

Här redogörs för hur eventuella bedömda betydande miljökonsekvenser bör följas upp och övervakas.  
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10 FORTSATT ARBETE 

Under arbetet med att ta fram MKB för tillståndsansökan för vattenverksamhet kan ytterligare 
undersökningar bli aktuella. Dessa kan t ex innefatta: 

• Geoteknisk undersökning av havsbotten 
• Undersökning av genomströmningsförhållanden och beräkning av vattenomsättning i den 

planerade hamnanläggningen 
• Framtagande av försiktighetsåtgärder vid anläggandet, för begränsning av påverkan från 

anläggningsarbetet 
• Fördjupade utredningar kring föroreningsnivåerna i sedimenten, kan omfatta utökad provtagning 

eller analys 
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