
 

 
 

Tillståndsansökan för 
Vattenverksamhet för The Circle 
Resort 
Samrådsunderlag 

2014-07-03 
 

Författare:  
Lars Blomgren 
Mattias Karlsson 

Granskning: 
Ebba Wadstein 
  

Beställare:  
Figeholm konferens AB 

Projektnummer 
14001 

Structor Miljö Öst AB 
Kalmar/Linköping 



 

Structor Miljö Öst 
Postgatan 2,39233 Kalmar 

Tel vxl: 0480-22622 

Structor Miljö Öst 
Teknikringen 1E, 583 30 Linköping 

Tel vxl: 013-12 27 23 
1(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2014-07-03 

 

2(36) 

Innehåll 

1. Inledning ....................................................................................................... 5 
1.1. Bakgrund ....................................................................................................................................... 5 
1.2. Syfte ............................................................................................................................................... 5 
1.3. Avgränsning .................................................................................................................................. 5 
1.4. Vision och sammanfattning av ansökans omfattning ............................................................ 6 
1.5. Kontaktuppgifter för att inkomma med synpunkter .............................................................. 7 

2. Obligatoriska uppgifter för samrådet ............................................................... 7 
2.1. Administrativa uppgifter: ............................................................................................................ 7 
2.2. Kontaktperson för sökande ....................................................................................................... 8 
2.3. Lokalisering ................................................................................................................................... 8 
2.4. Planförhållanden och tidigare ställningstaganden ................................................................... 8 
2.4.1. Utvecklingsprogram ...................................................................................................................................... 8 
2.4.2. Översiktsplan 2000 ..................................................................................................................................... 8 
2.4.3. Fördjupad översiktsplan ............................................................................................................................... 9 
2.4.4. Detaljplaner ................................................................................................................................................. 9 
2.5. Miljökvalitetsnormer ................................................................................................................. 11 
2.6. Riksintressen och andra områdesskydd .................................................................................. 11 
2.6.1. Riksintressen och andra områdesskydd i närheten av vattenområdet TCR ...................................................12 
2.7. Omgivningsbeskrivning ............................................................................................................ 13 
2.7.1. Allmänt om vattenområdet och angränsande landområden ..........................................................................13 
2.7.2. Vattenförhållanden – hav och strand ..........................................................................................................15 
2.7.3. Naturvärden på land..................................................................................................................................18 
2.7.4. Friluftslivet.................................................................................................................................................19 
2.7.5. Kulturvärden ..............................................................................................................................................20 
2.7.6. Hälsa och säkerhet .....................................................................................................................................21 
2.7.7. Strandskydd ...............................................................................................................................................22 
2.7.8. Landskapsbild ...........................................................................................................................................22 
2.7.9. Infrastruktur och trafik ..............................................................................................................................22 

3. Planerade åtgärder i och vid vatten ................................................................ 23 
3.1. Förutsättningar för anläggandet............................................................................................... 24 
3.2. Öarna med broar........................................................................................................................ 24 
3.3. Piren ............................................................................................................................................. 25 
3.4. Muddringsarbeten ...................................................................................................................... 25 
3.5. Stolphus ....................................................................................................................................... 26 
3.6. Område för husbåtar/flytande bostäder ................................................................................ 26 
3.7. Bryggor, båtplatser mm ............................................................................................................. 27 

4. Miljökonsekvenser av åtgärderna .................................................................. 28 
4.1. Miljökonsekvensbeskrivningen ................................................................................................ 28 
4.2. Nollalternativet m.m.................................................................................................................. 28 
4.3. Effekter på natur, kultur samt människors hälsa och säkerhet ........................................... 28 
4.3.1. Vattenområdet allmänt ..............................................................................................................................28 
4.3.2. Vattenförhållanden – bottenfauna och fisk .................................................................................................29 
4.3.3. Vattenkvalitet i Fågelöfjärden ....................................................................................................................29 
4.3.4. Vassområden .............................................................................................................................................30 
4.3.5. Friluftslivet.................................................................................................................................................30 
4.3.6. Kulturvärden ..............................................................................................................................................31 
4.3.7. Hälsa och säkerhet .....................................................................................................................................31 
4.3.1. Landskapsbilden ........................................................................................................................................31 
4.4. Effekter under arbetsskedet ..................................................................................................... 32 
4.4.1. Vattenförhållanden – hav och strand ..........................................................................................................32 



 2014-07-03 

 

3(36) 

4.4.2. Naturvärden på land..................................................................................................................................32 
4.4.3. Friluftslivet.................................................................................................................................................33 
4.4.4. Kulturvärden ..............................................................................................................................................33 
4.4.5. Hälsa och säkerhet .....................................................................................................................................33 
4.4.6. Infrastruktur och trafik ..............................................................................................................................33 

5. Sammanfattning .......................................................................................... 34 
 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Följande fastigheter berörs av vattenområdet TCR. ............................................................................... 7 
Tabell 2. Servitut och andra särskilda rättigheter inom vattenområdet TCR ...................................................... 8 
Tabell 3. Ytor som är tänkta att tas upp av vattenverksamheten inom The Circle Resort. .............................23 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Beskrivning av planerad vattenverksamhet ingående i projektet ”The Circle Resort” ....................... 7 
Figur 2. The Circle Resort ligger 1 km öster om Figeholm i Oskarshamns kommun, Kalmar län. 

Projektområdet är markerat med rött. ...................................................................................................... 8 
Figur 3. Detaljplanområden för etapp I, II och III av The Circle Resort. ........................................................... 9 
Figur 4. Plankarta för MA 83 omfattar stora delar av strandområdet och planerat område för brygga med 

husbåtar/hus på vatten. ............................................................................................................................10 
Figur 5. Plankarta för detaljplan MA 104 som omfattar campingen norr om Bredviken. ..............................10 
Figur 6. Flygfoto över Bredviken, i västra delen syns udden Kolarholmen med bryggor. Från denna ska 

piren utgå.....................................................................................................................................................13 
Figur 7. 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. ......................................................................14 

Figur 8. Flygfoto över östra stranden, 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. ..........................................14 

Figur 9. Platser för marin provtagning och inventering, genomförd av Calluna 2013.....................................17 
Figur 10. Karta över naturtyper inom de undersökta områdena, baserade på Ecocoms 

naturvärdesinventeringar genomförda 2011 och 2013 av Ecocom AB. Första bilden behandlar 
östra delen av vattenområdet och andra bilden den västra delen. Värdefull mark ur lokalt 
perspektiv är områden märkta ID 1-5 första bilden och ID 1 andra bilden. ...................................18 

Figur 11. Ostkustleden går genom östra delen av området. Den passerar vassområdet på en smal bro. .....20 
Figur 12. Ostkustledens befintliga och planerade nya sträckning närmast Bredviken. ....................................20 
Figur 13. Kartan visar översvämningsrisken vid ett vattenstånd på +2,5 meter över normalnivå. ...............21 
Figur 14. Planerade områden för anläggningar i och vid vatten. .........................................................................23 
Figur 15. Skiss med profil genom de tre öarna .......................................................................................................25 
Figur 16. Skiss på en möjlig utformning av insidan av öarna med ett pålat trädäck.........................................25 
Figur 17. Muddring med skopa från land och från arbetsplattform, exempel från Valdemarsviken. ...........26 
Figur 18. Stolphusen inritade som dubbla vita punkter innanför och utanför de anlagda öarna samt 

montage av hur ett stolphus kan komma att se ut................................................................................26 
Figur 19. Skiss med läge för det planerade husbåtsområdet samt montage hur det kan komma ett se ut. ..27 
Figur 20. Exempel på olika möjliga utformningar av kaj/brygga eller strandlinje. ...........................................27 
Figur 21. Skiss över programområdet, d.v.s. hela The Circle Resort, fullt utbyggt. Stolphusen saknas dock i 

denna illustration. .......................................................................................................................................28 



 2014-07-03 

 

4(36) 

Figur 22. Figeholms småbåtshamn i riktning mot utbredningen av TCR (i bryggans förlängning). .............32 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Förslag till innehåll i MKB 

Bilaga 2. Figeholms marininventering, Calluna 2013 

Bilaga 3. Naturvärdesinventeringar, Ecocom 2011 och 2013 

 



 2014-07-03 

 

5(36) 

1. Inledning 
Detta samrådsunderlag är ett led i den samrådsprocess som skall föregå upprättande och ingivande 
av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Syftet med samrådet är 
att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede skall få möjlighet att påverka 
utformning, utförande och kommande beslut.  

1.1. Bakgrund 
Figeholm Konferens AB planerar att anlägga ett fritids- och upplevelsecentrum kallad The Circle 
Resort. Fullt utbyggd kommer anläggningen att ta emot omkring 4 000 – 5 000 besökare per dag. 
En del av de planerade anläggningarna ligger i eller i omedelbar anslutning till vatten. Sådana 
anläggningar och arbetet att uppföra dem kräver tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken.  

Oskarshamns kommun arbetar samtidigt med att ta fram detaljplaner för området. Förutom 
tillstånd enligt miljöbalken kräver utförande av de i denna ansökan beskrivna anläggningar att det 
finns en eller flera antagna detaljplaner för området. Detaljplanerna antas av Oskarshamn kommun 
och regleras i Plan och Bygg Lagen (PBL). I denna handling har vi fokuserat på de arbeten som 
berör vattenverksamheten och beskriver översiktligt sådan arbeten som främst rör landområdet och 
prövas i detaljplanen. Vill man ha mer detaljerad bild av projektet, vad det omfattar och vilka 
konsekvenser projektet medför så finns detaljplaner och de rapporter som tagits fram i arbetet med 
detaljplanen på kommunens hemsida.  

1.2. Syfte 
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. 

1.3. 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. En geografisk avgränsning av området framgår av Figur 1 som visar delområden 
med planerad vattenverksamhet, hädanefter kallat vattenområde TCR. 

Bedömd miljöpåverkan för hela projektet framgår mer i detalj av MKBer framtagna för 
detaljplanerna.  
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1.4. Vision och sammanfattning av ansökans omfattning 
Visionen för 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).  

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 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.  

De större anläggningar och arbeten i eller i anslutning till vatten som planeras utföras är 
huvudsakligen: 

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

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

Därutöver planeras även mindre omfattande arbeten i eller i anslutning till vatten: 

• Anläggande av bostäder i vatten på stolpe s.k. stolphus. 
• Röjning av vass och eventuellt muddring för att åstadkomma fria vattenytor/vattenspegel i 

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

• Bryggor, båtplatser och eventuella kajer. 
 

Flera av dessa arbeten kan komma att kräva muddringsarbeten, vilket också kan bli aktuellt för att 
öka vattendjupet, förbättra vattenströmningen mm. 
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Figur 1. Beskrivning av planerad vattenverksamhet ingående i projektet ”The Circle Resort” 

1.5. Kontaktuppgifter för att inkomma med synpunkter 
Structor Miljö Öst AB 
Mattias Karlsson 
392 33 Kalmar 
mattias.karlsson@structor.se 

2. Obligatoriska uppgifter för samrådet 
När det gäller de planerade anläggningarnas omfattning och utformning samt förutsedda 
miljöpåverkan m.m. hänvisas till avsnitt 4 och 5 nedan. I detta avsnitt redovisas information som 
utgår ifrån länsstyrelsernas önskemål om innehållet i samrådsunderlag i allmänhet.  

2.1. Administrativa uppgifter: 
Det planerade projektets vattenverksamhet kan komma att beröra följande fastigheter: 

Tabell 1. Följande fastigheter berörs av vattenområdet TCR. 
  

Ägare  Fastighet 
Oskarshamns kommun Figeholm 3:1, Hägnad 1:18 
Figeholm konferens 
AB/Nordlandia fastigheter 

Hägnad 1:8 
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Tabell 2. Servitut och andra särskilda rättigheter inom vattenområdet TCR 
   

Belastad fastighet Rättighet Förmånstagare 
Hägnad 1:18 Officialservitut, simbassäng Hägnad 1:17 
Hägnad 1:18 Ledningsrätt, vatten och avlopp Saknas 
   

 

Figeholm Konferens AB utreder i samrådsskedet förekomsten av eventuella nyttjanderättshavare 
eller andra rättighetshavare inom ovan angivna fastigheter.  

2.2. Kontaktperson för sökande 
Sökande är Figeholm Konferens AB, organisationsnummer: 556378-3538.  

Kontaktperson är Kristian Wendelboe, kw@wwp.dk 

2.3. Lokalisering 
The Circle Resort ligger ca 2,5 km nordost om samhället Figeholm, som ligger ca 2 mil norr om 
Oskarshamns tätort vid Östersjön i Småland. Området är en del av Misterhults skärgård och ligger i 
den inre delen av Fågelöfjärden. Anläggningarna i och vid vattnet är en del av projektet ”The Circle 
Resort” och kommer att anläggas i omedelbar anslutning till övriga anläggningar som ingår i 
projektet. 

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

2.4. Planförhållanden och tidigare ställningstaganden 
2.4.1.  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). 

2.4.2. Översiktsplan 2000 
Översiktsplanen för vattenområdet antogs av kommunfullmäktige i Oskarshamn 2003-03-10, det 
aktuella området behandlas inte separat. 
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2.4.3. Fördjupad översiktsplan 
Vattenområdet 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). 

2.4.4. Detaljplaner 
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, etapp I, II och III, baserat på 
områdets storlek och planfrågornas komplexitet, se Figur 3. 

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. Den har antagits 
av kommunfullmäktige, men är överklagad. Planen omfattar 580 hus, en lägerskola, röjning/ 
muddring av ett vassområde och flytbrygga för husbåtar. Flytbryggan och röjning/muddring 
omfattas av tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för etapp III är ute för granskning. 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 av etapp III omfattas av tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

  
Figur 3. Detaljplanområden för etapp I, II och III av The Circle Resort. 
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Större delen av vattenområdet är inte planlagt i dagsläget.   

Östra delen av vattenområdet, 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.(Figur 4) 

 
Figur 4. Plankarta för MA 83 omfattar stora delar av strandområdet och planerat område för brygga med 
husbåtar/hus på vatten. 

MA 104 vann laga kraft 2003-04-22 och omfattar campingområdet och norra delen av 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 5) 

 
Figur 5. Plankarta för detaljplan MA 104 som omfattar campingen norr om Bredviken. 
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2.5. Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med miljöbalkens ikraftträdande (5 kap) som ett 
nytt rättsligt styrmedel för att genomföra de nationella miljömålen. Miljökvalitetsnormer är 
föreskrifter om den lägsta acceptabla miljökvaliteten för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt som 
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 
belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Syftet med 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 följs.  

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2001:527) 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft omfattar kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) samt ozon. Ökad båttrafik och även resorna till och från 
anläggningen 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.  

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
För fiske- och musselvatten anges riktvärden för olika ämnen som gäller för utpekade vattendrag 
enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2002:6). Den planerade vattenverksamheten kommer inte 
att påverka de vatten som omfattas av miljökvalitetsnormer för fiske- och musselvatten. 

Miljökvalitetsnormer för vattenområden (SFS 2004:660) 
Enligt vattenmyndighetens statusklassning har vattenförekomsten 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.” Den planerade vattenverksamheten kommer i liten omfattning att påverka 
Fågelöfjärdens ekologiska status. De stora källorna för Fågelöfjärden är sannolikt jordbruket, 
reningsverk samt östersjön i övrigt. 

Miljökvalitetsnormer för buller (SFS 2004:675) 
Miljökvalitetsnormen för buller gäller framförallt kommunal planering och samordning. Den 
planerade vattenverksamheten bedöms inte medföra så höga buller att miljökvalitetsnormen för 
buller överskrids. 

2.6. Riksintressen och andra områdesskydd 
Riksintressen inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedöms 
vara 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. 
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2.6.1. Riksintressen och andra områdesskydd i närheten av vattenområdet TCR 
Riksintresse för naturvård 
Planerad vattenverksamhet berör riksintresse för naturvården. Riksintresset omfattar Västerviks- 
och Oskarshamns skärgårdar. 

Förutsättningarna för att bevara riksintressets värden inkluderar att ”bibehålla områdets karaktär av 
oexploaterad skärgård, fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av 
landskapselement”. Områdets värden kan påverkas negativt av bland annat bebyggelse, 
vägdragningar, muddring, friluftsliv/turism mm, (Länsstyrelsen i Kalmar län, 2001). 

Riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv 
Planerad vattenverksamhet ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt MB 3:6, Norra Smålands 
skärgård, samt riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt MB 4:2. Syfte med skyddet är att 
säkerställa områdets goda förutsättningar för båtsport, bad, kanoting, fritidsfiske, natur- och 
kulturstudier, skridskofärder mm, (Länsstyrelsen i Kalmar län, 1988). 

Riksintresse för högexploaterad kust 
Planerad vattenverksamhet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust. 

Med riksintresse för högexploaterad kust 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 fritidsbebyggelse ske. I princip hela kustområdet i Oskarshamns 
kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. § 4.  

Övriga områdesskydd 
Vattenområdet TCR omfattas inte av några andra skyddade områden utöver riksintresseområden.  

Drygt 1 km väster om vattenområdet TCR 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 skogstypers struktur, dynamik och typiska arter samt bevara 
grön sköldmossa. 

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

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 vattenområdet TCR finns idag ett utökat strandskydd på 300 m, 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 §).  

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

2.7.1. Allmänt om vattenområdet och angränsande landområden 
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 i och utanför Bredviken. Vattenomsättningen och flödet genom och i Bredviken, 
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 grunt och delvis 
igenväxt vassområde, (Figur 8). Ett liknande igenväxt vassområde finns även i den östra delen av 
vattenområdet TCR, längst in i viken vid Sjöbodgloet (Figur 1).  

 
Figur 6. Flygfoto över Bredviken, i västra delen syns udden Kolarholmen med bryggor. Från denna ska piren 
utgå.  
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Figur 7. 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 8. Flygfoto över östra stranden, 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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2.7.2. Vattenförhållanden – hav och strand 
Hela vattenverksamhetsområdet 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 även en båtramp, längst i nordväst finns en sandstrand med badplats. I östra delen är 
stranden mer naturlig.  

Vattenområdet inom detaljplanområde etapp III (Figur 1) har kartlagts avseende vattendjup av 
Myrica AB under september 2013. Samma vattenområde har 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 vattenområdet TCR 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 Figur 9. 

Det undersökta området 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 det undersökta området är tämligen allmän och inga ovanliga arter påträffades 
vid inventeringen. En referenspunkt för bottenfaunaprovtagningen togs sydost om de planerade 
öarna, utanför vattenområdet TCR, och i denna punkt återfanns fler individer och artgrupper än vid 
provpunkterna inom vattenområdet TCR. Även känsliga arter var talrikast i referensområdet, men 
förekom även i provpunkt 1, 2, 3 inom området. Att referensområdet hyser fler artgrupper anger 
Calluna troligen bero på ett mer 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 
vikens 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 inte 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. 

Fiskrekrytering 
Länsstyrelsen i Kalmar län har genomfört inventering av lek- och uppväxtområden för Kalmar läns 
kustbestånd av gädda och abborre. Inventering med inriktning på kustmynnande vattendrag från 
2001 och med inriktning på grunda havsmiljöer 2002/2003. Bredviken och det aktuella 
vattenområdet är inte upptaget i dessa inventeringar. Däremot är områden i yttre delen och 
områden strax utanför Fågelöfjärden med och bland dessa finns det områden med både goda och 
sämre förutsättningar. Klintsundet t ex som ligger på utsidan av Uthammars udde har liknande 
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undervattensvegetation som det undersökta området inne i Fågelöfjärden och har fått klassningen 
2, vilket innebär bra potential som rekryteringslokal. 

I inventeringen för grunda havsområden beskrivs gäddans och abborrens lekbeteende enligt nedan: 

”Gäddans lekbeteende 
Östersjögäddan leker under tidig vår i grunda och vegetationsrika vikar, flador och glon. I enstaka fall kan lekande 
gädda ses strax efter islossning även om tidiga vårobservationer av gädda oftast rör sig om individer som upprätthåller 
sig i området i väntan på bättre lekförhållanden. I Kalmar län uppträder gynnsamma förhållanden vanligtvis i april 
och början av maj. För både gädda och abborre utgör även kustmynnande vattendrag viktiga biotoper. 

Abborrens lekbeteende 
Leken sammanfaller både i tid och rum med gäddans lek men sker under en något längre tidperiod. Abborrhonans 
sammanhängande romsträngar fästs på vegetation, nedfallna granar och träd, rötter eller annat leksubstrat med god 
syresättning. I allmänhet återfinns romsträngarna på djupare vatten än gäddans rom.” 

Jonas Nilsson, Forskare på Linneuniversitetet tror att siken främst leker längre ut i mer strömt 
vatten, när han säger ”Vad gäller sik så tyder inget i Callunas undersökning på att det finns en miljö 
som är optimal för lek i det inventerade området. Sik leker i både kustvattendrag och ute i 
Östersjön. De söker sig företrädesvis till ganska grunda sand/grusbottnar eller lite djupare bottnar 
men då gärna lite mer strömsatta sådana. Mjukbottnar gillar de inte - detta sannolikt för att äggen är 
känsliga för nedslamning. Jag känner till att det finns några leklokaler lite längre ut i Fågelöfjärden.” 

Vattenförekomsten Fågelöfjärden och Östersjön 
Kalmar läns kustvattenkommité gör sedan 1984 gemensam recipientkontroll av Kalmar läns 
kustvatten från Bergkvara till Loftahammar. Kustvattenkommitén är ett gemensamt organ för 
kommuner, organisationer och företag (ca 19 st) som använder kustvattenområdet som recipient 
för olika typer av recipientvatten. Recipientkontrollen omfattar fem delprogram, där delprogram 1, 
hydrografi syftar till att övervaka och eventuellt upptäcka förändringar i framförallt 
närsaltbelastningen till de kustnära vattenområdena. I den senaste rapporten Hydrografirapport för 
Kalmar läns kustvatten 2011 skrivs i sammanfattningen ”Närsalthalterna i kustvattnet har under 2011 i 
stort varierat inom normala avvikelser för perioden 2001-2009. En del värden för vissa stationer avviker och det 
kan till stor del förklaras med koppling till vädersituationen under året”.  

I recipientkontrollen ingår en punkt O1-V som ligger i Fågelöfjärden. Jämförs de analyserade 
ämnena med naturvårdsverkets bedömningsgrunder (SNV 4914) betecknas de uppmätta 
kvävehalterna som medelhög halt. Motsvarande beteckning för fosfor är medelhög halt och görs 
utifrån halten fosfatfosfor (PO4-P). 

De uppmätta halterna i recipientkontrollen stämmer med klassningen avseende 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten. Det huvudsakliga problemet är för mycket 
näringsämnen främst kväve och fosfor och att det är för höga halter av kvicksilver. Det har medfört 
att kvalitetskraven för vattenförekomsten är god kemisk status 2015 och god ekologisk status 2021. 

Näringsämnen tillförs troligen Fågelöfjärden direkt, främst från reningsverk, lantbruk och eventuellt 
industri. Som mer diffust nedfall tillkommer näringsämnen från trafik, kraftverk, lantbruk, 
reningsverk och övriga Östersjön. Den enskilt största påverkan kommer troligen från 
Reningsverket i Figeholm som årligen släpper ut omkring 4,8 ton kväve, 50 kg fosfor och ca 1,5 ton 
BOD. 
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Figur 9. Platser för marin provtagning och inventering, genomförd av Calluna 2013. 

Sediment 
Sedimenten har undersökts genom att prover togs på 4 platser inom vattenområdet, 
detaljplanområde etapp III (Figur 1). 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) och metaller. 
Resultatet har jämförts med fördelningen av miljögifter i svenska sediment som redovisas i 
Naturvårdsverkets rapport 4914.  

När det gäller analyserade PAH som ingår i naturvårdsverkets rapport hade 8 ämnen halter i högsta 
klassen och 4 i näst högsta klassen. De uppmätta halterna är i samma storleksordning som halter 
uppmätta i Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport 2011:19). Det ska observeras 
att de redovisade jämförvärdena inte normeras för halten organiskt kol. Den förhållandevis höga 
halten organiskt material i de prov som analyserats kan ha bidragit till att halterna blivit höga i 
relation till mätningar i andra områden. 

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 vattenområdet 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 vattenområdet under gränsvärden för när 
biota i vatten kan påverkas. 
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När det gäller metaller har halterna i sedimenten även jämförts med Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet i sediment i sjöar och vattendrag, Rapport 4913. Det framgår 
att sedimenten har förhöjda halter av vissa tungmetaller till den nivå där biota kan påverkas. 
Metallhalterna är lägre än effektrelaterade gränsvärden enligt CCME. 

Vattenområdet har ingen känd historia av förorenande industri som kan förklara de relativt höga 
halterna av miljögifter. De höga halterna av PAH (polycykliska aromatiska kolväten) kan bero på 
diffus förorening via nedfall, möjligen delvis från färjetrafikens luftutsläpp, samt utsläpp från 
fritidsbåtar. PAH 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 är även cancerogena (Livsmedelsverket, 2013-09-25). 

2.7.3. Naturvärden på land 
Inom området finns det inte några höga naturvärden som pekas ut som nyckelbiotoper. Däremot 
finns det sex stycken områden som pekas ut som ”övrig värdefull mark ur ett lokalt perspektiv”. Det ena 
området utgörs av en fuktig, glest vassbevuxen havsstrandäng, ID 5 första bilden i Figur 10. Övriga 
områden är naturvärdena knutna till gamla tallar och äldre gran/tallskog där gammelgranlav 
(Lecanactis abietina) är vanlig. I dessa fem områden påträffades även solbelyst död ved, vilket är ett 
viktigt substrat för många arter av lavar och insekter.  

 

 
Figur 10. Karta över naturtyper inom de undersökta områdena, baserade på Ecocoms naturvärdesinventeringar 
genomförda 2011 och 2013 av Ecocom AB. Första bilden behandlar östra delen av vattenområdet och andra 
bilden den västra delen. Värdefull mark ur lokalt perspektiv är områden märkta ID 1-5 första bilden och ID 1 
andra bilden. 
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Djur- och växtliv 
Kända arter som observerats i naturvärdesinventeringarna på land och som skyddas enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv (92/43/EEG) är salamander av obestämd art (troligtvis mindre 
vattensalamander), snok, och myggblomster.  

Rapporterade fåglar till artportalen Svalan mellan perioden 2004-2014 för Figeholmsfjärden rör sig 
om arter som normalt observeras längs Östersjökusten. Av dessa arter är 4 stycken rödlistade, det 
är salskrake, havsörn och tornseglare som alla har statusen nära hotad samt bergand som har 
statusen sårbar. Salskrake och bergand är bara rastande. Havsörns och tornseglare observationen är 
några år gamla. Inga havsörnsbon observerades inom planområdet för TCR under 
naturvärdesinventeringen. Inom andra taxa finns det inte några fynd rapporterade i Artportalen 
inom eller i närheten av planområdet för TCR. Att det är få eller inga fynd inom dem olika taxa 
innebär inte nödvändigtvis att inga naturvårdsintressanta arter förekommer, men kan indikera att 
området inte hyser intressanta arter då sådan områden ofta besöks och fynd rapporteras till 
Artportalen.  

Oskarshamns fågelklubb anser att området kan 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.  

Under naturvärdesinventeringen för detaljplan etapp II observerades yngel av obestämd salamander 
i en av dammarna på golfbanan, samt en snok i ett dike i samma område.  

I östra delen av planområdet för TCR observerades den rödlistade talltickan och även den fridlysta 
orkidén myggblomster finns inom planområdet, nordväst om Sjöbodgloet.  

2.7.4. Friluftslivet 
Vattenområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap §6 och för det rörliga 
friluftslivet enligt MKB 4 kap §2.  

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. I anslutning till vattenområdet TCR går leden strandnära och passerar genom 
vassområdet innanför Bredviken för att sedan fortsätta rakt norrut (Figur 11). Vid genomförandet 
av The Circle Resort dras leden om så den går runt vassområdet och får en strandnära sträckning 
även i anslutning till Bredviken (Figur 12). 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.  
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Figur 11. 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 vattenområdet TCR. 

 
Figur 12. Ostkustledens befintliga och planerade nya sträckning närmast Bredviken. 

2.7.5. Kulturvärden 
För planarbetet på land har Riksantikvarieämbetet på uppdrag av WWP tagit fram ett 
kulturhistoriskt planeringsunderlag (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.  
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2.7.6. Hälsa och säkerhet 
På Simpevarpshalvön, ca 7 km nordöst om vattenområdet TCR, producerar OKG energi med hjälp 
av tre kärnkraftsreaktorer. Lokaliserat i närheten av reaktorerna finns även det centrala mellanlagret 
för använt kärnbränsle (CLAB). Öarna, piren, strandområdet och bryggan för husbåtar ligger inom 
den inre beredskapszonen och måste uppfylla särskilda krav på evakuering. Området ligger mindre 
än 10 km från kärnkraftverket vilket innebär att bebyggelse bedömd som svårevakuerad ska 
undvikas. 

Förutom närheten till kärnkraftverket finns det inga verksamheter som utgör någon betydande risk 
för hälsa och säkerhet eller störande inom vattenområdet. Området utsätts inte för några 
bullerstörningar från trafik, industri eller dylikt. 

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. Inom 
planområdena finns det en risk för att halterna av radon i berggrunden kan vara förhöjda 
(Oskarshamns kommun 2003).  

Vattenområdet TCR ligger i ett vattennära läge med risk för förhöjda vattenstånd. I kommunens 
fördjupade översiktsplan anges att ny bebyggelse ska ha en lägsta golvhöjd på +2,7 meter över 
normal vattennivå (Figur 13). 

 
Figur 13. Kartan visar översvämningsrisken vid ett vattenstånd på +2,5 meter över normalnivå. 
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2.7.7. Strandskydd 
Frågan gällande strandskydd behandlas i detaljplanerna och dess miljökonsekvensbeskrivningar, framförallt i 
detaljplanen TCR etapp III. 

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 större delen av vattenområdet TCR är idag 300 meter, dvs. 300 m från 
stranden upp på land och ut i vattnet, med undantag för områden som betecknas som kvartersmark 
vid Sjöbodgloet, 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. 

2.7.8. Landskapsbild 
Skärgården kring vattenverksområdet är till stor del oexploaterad. Närmast västerut mot Figeholm 
ligger hus längs hela kusten och på några platser öster om och på öar utanför vattenområdet TCR 
likaså, men både öarna och stora delar av kuststräckan är tillgänglig för allmänheten.  

Området består till största delen av vatten. Enda bebyggelsen inom landområdet är två stycken 
bostadshus, en dansbana och ett förfallet båthus. Ena bostadshuset är Bredviksnäs torp som ligger 
vid Bredviken och anlades under sent 1800-tal och är ett klassiskt rött hus med vita knutar. Det 
andra bostadshuset ligger vid Sjöbodgloet. I västra delen av vattenområdet TCR och strax norr om 
ligger Bredvikens camping. Väster om vattenområdet TCR finns villabebyggelse och norr finns 
Figeholm Konferens med konferensanläggning och uthyrningsstugor samt golfbana. 

2.7.9. Infrastruktur och trafik 
I Figeholm finns en mindre marina och hamn för friluftsbåtar. Det finns också ett stort antal 
mindre bryggor för båtar längs strandlinjen i Figeholm. Det är mest fritidsbåtar så trafiken på 
Fågelöfjärden förkommer framförallt under semestertider. 

Vatten och avlopp 
Vatten-och strandområdet har för närvarande inte någon bebyggelse med förbrukning av vatten 
och avlopp. Den bebyggelse/de anläggningar som kommer att byggas kommer att ingå i 
kommunens verksamhetsområde för VA. Utbyggnaden medför att kommunen kommer att behöva 
bygga ut sin VA-anläggning med utbyggt reningsverk, ledningar och även utöka vattenförsörjningen 
sannolikt med ny vattentäkt eller nytt tillstånd för ökad volym dricksvatten. 

Dagvatten 
Något dagvatten skapas egentligen inte idag då regnvatten naturligt rinner av eller infiltrerar 
naturligt i jorden.  

De anläggningar som kommer att byggas i och omkring vatten kommer bl. a. hårdgjorda ytor på 
strand/kajer och hustak att generera dagvatten. Dagvattenavrinningen kommer att fördröjas genom 
s.k. gröna tak och även infiltrering i marken. För hårdgjorda ytor som trafikeras av fordon och även 
eventuell bränslehantering till båtar bör förses med rening och någon form av oljeavskiljare eller 
liknande. Dagvattenhanteringen kommer att lösas i samverkan med kommunen och skall 
godkännas av kommunen senast vid bygglovet. 
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3. Planerade åtgärder i och vid vatten 
I detaljplanerna omfattar planer på vattenverksamhet totalt ca 24 ha vattenyta varav ca 5,4 ha 
upptas av öar och en pir, ytterligare ca 10 ha upptas av sådana anläggningar som inte tar hela 
bottenytan i anspråk, se Tabell 3 nedan.  

Tabell 3. Ytor som är tänkta att tas upp av vattenverksamheten inom The Circle Resort. 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
Figur 14. Planerade områden för anläggningar i och vid vatten. 

Ianspråktagna områden Enhet, ha 

Öar och broar 3,8 

Pir och strand 1,6 

Muddringsområde 1,2 

Stolphusområde 0,9 

Husbåtsområde 5,2 

Bryggor och båtplatser 2,7 

TOTALT 15,4 
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3.1. Förutsättningar för anläggandet 
Det finns gemensamma förutsättningar för uppförande av byggnader på anlagda öar, piren och 
övriga byggnader. Förutsättningarna omfattar: 

Öar och byggnader skall skyddas från framtida högre vattennivåer, t ex skall ny bebyggelse ha en 
lägsta golvhöjd av + 2,7 m över normal vattennivå. 

Bostadsområden planeras utifrån att bil skall användas i så lite utsträckning som möjligt. Dock skall 
goda evakueringsvägar finnas inom området. Fastigheter som ligger inom 10 km från 
kärnkraftverket i Simpevarp ska förses med RDS-mottagare som varnar vid eventuell olycka vid 
kärnkraftverket. 

Området skall vara tillgängligt för allmänheten utan några staket eller andra fysiska begränsningar. 
Ostkustleden får en mer kustnära sträckning, längs större delen av hamnområdet anläggs 
bryggor/trädäck som underlättar promenader längs stranden. Den planerade småbåtshamnen 
inkluderar gästhamn, vilket ökar möjligheter för båtturister att besöka området. 

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

Bebyggelsen kommer att förses med vatten och avlopp som ansluts till kommunens VA-system 
eftersom det är en del av kommunens verksamhetsområde för VA. Ledningar kommer i första 
hand att dras i vägområden liksom ledningar för el, data och tele. 

Omhändertagande av dagvatten är en del av konstruktionsarbetet för öarna. För att ta hand om 
eventuella föroreningar som följer med dagvattnet bör hårdgjorda ytor förses med 
infiltrationsanläggningar/brunnar. Dessa ger möjlighet för omhändertagande av tyngre föroreningar 
(sedimentation) och lättare föroreningar (t ex oljeföroreningar). Behandling av dagvatten skall lösas 
tillsammans med kommunens tekniska kontor och godkännas senast i bygglovet. 

3.2. Öarna med broar 
Tre öar med en yta av ca 35 000 m2 planeras för ca 115 större och mindre bostadshus, båtbryggor 
och mindre stränder. Öarna kommer att vara förbundna med tre broar som möjliggör transport ut 
på öarna. Landfästet för bron till den första ön kommer att vara strax väster om fornborgen, där 
det redan idag finns en enklare brygga. 

Preliminärt kommer öarna att anläggas genom utfyllnad av grovt friktionsmaterial, troligen 
bergkross. För anläggandet av öarna bedöms det översiktligt behövas ca 350 000 m3 fyllnadsmassor. 
För eventuella kajkonstruktioner, landfästen för broar och liknande kan det bli aktuellt med sponter 
och/eller pålar. Enligt de utförda undersökningarna består större delen av botten av mjukbotten, 
för att förhindra sättningar kan det behöva muddras innan utfyllnad för öar och piren görs. För att 
minska påverkan på omgivningen från anläggningsarbetena kommer de huvudsakligen att ske 
innanför skyddsskärmar som begränsar grumling mm. 

Generellt planeras öarna att utformas med naturliga slänter ut mot Fågelöfjärden och med 
båtbryggor/kajer på insidan av öarna och piren. Passagen mellan öarna planeras så att de 
underlättar vattenflöde under broarna. Öarna kommer att förses med infrastruktur i form av vatten, 
el, avlopp, tel mm som krävs för bostäder, service mm.  
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Figur 15. Skiss med profil genom de tre öarna 

Att utformningen är med tre öar istället för en längre pir medför bättre möjligheter för 
vattenomsättningen, då vatten kan flöda mellan öarna. 

 
Figur 16. Skiss på en möjlig utformning av insidan av öarna med ett pålat trädäck. 

3.3. Piren 
Piren planeras för ca 50 radhus, två större bostadshus, en större strand på västra sidan och 
båtbryggor på östra sidan. Innanför piren på fastlandets östra sida planeras servicebyggnader för 
småbåtshamnen.  

Piren, med en yta på ca 20 000 m2, anläggs på liknande sätt som öarna med utfyllnad av grovt 
friktionsmaterial, ca 85 000 m3, troligen bergkross. Anläggningsarbetet sker sannolikt bakom 
skyddsskärmar eller liknande, för att reducera grumlingen från fyllnadsarbetet. Den västra sidan 
kommer sedan att täckas med lager av olika kornfraktioner för att erhålla en sandstrand. Den östra 
sidan kommer att anläggas som en brygga eller kaj. Piren kommer att förses med infrastruktur i 
form av vatten, el, avlopp, tel mm som krävs för bostäder, service o dyl. 

3.4. Muddringsarbeten 
Längst in i viken innanför småbåtshamnen finns ett vassområde som kommer att röjas och 
eventuellt muddras för att skapa en öppen vattenyta. På liknande sätt finns det längst in i 
Sjöbodgloet ett vassområde som kommer att röjas från vass och eventuellt muddras för att erhålla 
en öppen vattenyta. Båda vassområden har en yta av ca 6 000 m2 vardera. 

Därutöver kommer det sannolikt att behöva muddras för grundläggning av de anläggningar som 
skall byggas i vatten dvs. öarna, piren, bryggan för husbåtar och eventuellt stolphusen. 

Det kan också bli aktuellt med muddring av mindre delområden t ex för att öka djupgåendet eller 
förbättra vattenflödet/strömningen mm. 
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Figur 17. Muddring med skopa från land och från arbetsplattform, exempel från Valdemarsviken. 

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

 

 
Figur 18. Stolphusen inritade som dubbla vita punkter innanför och utanför de anlagda öarna samt montage av 
hur ett stolphus kan komma att se ut. 

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

 

Figur 19. Skiss med läge för det planerade husbåtsområdet samt montage hur det kan komma ett se ut. 

3.7. Bryggor, båtplatser mm 
Förutom bryggan för husbåtar kommer det innanför och på insidan av öarna och piren att anläggas 
ett stort antal bryggor med båtplatser så att området kommer att ha en prägel av småbåtshamn. 
Omedelbart nordöst om piren kommer det att finnas service för småbåtar, främst kommer det 
troligen att omfatta försäljning av drift och underhållsprodukter för båtar. 

Bryggor ut från land kommer troligen att vara flytbryggor. Bryggor/kajer längs strandlinjen kan 
komma att vara flytbryggor, bryggor på pålar eller kajkonstruktioner med sponter, stödmurar, 
gabioner eller liknande. 

 
Figur 20. Exempel på olika möjliga utformningar av kaj/brygga eller strandlinje. 

I Bredviken öster om piren planeras en mindre brygga och en bro över ett mindre vattendrag. 
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Figur 21. Skiss över programområdet, d.v.s. hela The Circle Resort, fullt utbyggt. Stolphusen saknas dock i 
denna illustration. 

 

4. Miljökonsekvenser av åtgärderna  

4.1. Miljökonsekvensbeskrivningen 
Ansökan om tillstånd till projektet skall åtföljas av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). En 
preliminär innehållsförteckning till MKB:n, bifogas som bilaga 1. 

4.2. Nollalternativet m.m. 
Nollalternativet innebär att inga anläggningar som kräver tillstånd för vattenverksamhet anläggs. 
Anknytningen till vatten och ökad tillgänglighet till vattenområdet är centralt för upplevelsen och 
attraktionen i The Circle Resort.  

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. Detsamma 
gäller vassområdet vid Sjöbodgloet.  

Nollalternativet bedöms medföra att riskerna för människors hälsa och säkerhet 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. 

Förändring av landskapsbilden sker enligt gällande detaljplaner, d.v.s. utbyggnad av TCR etapp I 
och eventuellt etapp II, med bostadsbebyggelse och centrumanläggning. 

4.3. Effekter på natur, kultur samt människors hälsa och säkerhet 
4.3.1. Vattenområdet allmänt 

Att området delvis ändrar karaktär till en mer urban miljö gör att arter knutna till skogsmiljön 
troligen kommer att minska. Samtidigt kan de nya landmiljöer som skapas i och med anläggande av 
konstgjorda öar 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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Vattenområdet består idag till största delen av öppet vatten. Västra delen av området ligger längst in 
i en relativt sluten vik, Bredviken, med några öar mellan fastlandet och det öppna havet. Med 
anläggandet av öar och pir kommer ett än mer avskärmat vattenområde skapas. Vassområdena 
längst in i Bredviken och längst in i Sjöbodgloet kommer övergå till vattenområden när vass 
röjs/muddras för att erhålla en öppen vattenyta.   

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. 

Bryggan för husbåtar samt husbåtarna kommer att vara en förhållandevis stor anläggning i det 
strandnära havet. Den kommer att påverka havet lokalt främst med hänsyn till vattenströmning, 
men anläggningen bedöms lokalt också påverka bottenfauna och vattenvegetation samt fisk i 
mindre omfattning. 

Nybyggnation i området kommer att öka andelen hårdgjorda ytor genom samtida utbyggnad av 
parkeringsplatser, tak och vägar. Genom åtgärder som genomsläppligt material på parkeringsytor, 
mjuka ”gröna” tak, avledning av dagvatten till grönytor och rening och fördröjning i 
dagvattendammar bedöms påverkan på Fågelöfjärden i form av närsalter och föroreningar att 
begränsas.  

4.3.2. Vattenförhållanden – bottenfauna och fisk 
I Bredviken bedöms vattenkvaliteten innanför öarna påverkas negativt genom att 
vattenomsättningen minskar. Inom detta område visar vattenvegetationen 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 TCR. De 
mindre områden med ålnate och blåstång som förekommer riskerar dock att minska ytterligare. 
(Calluna, 2013) 

Jonas Nilsson forskare på Linnéuniversitetet gör delvis en annan tolkning av konsekvenserna då 
han säger: ”Jag kan delvis hålla med om Callunas bedömning av den innersta delen av Bredviken, men övriga delar 
är utmärkta uppväxtområden för både abborre och gädda. Vegetationen domineras av blåstång på hårt substrat och 
av höga fröväxter som axslinga, borstnate (med inslag av ålgräs och ålnate). Täckningsgraden och djuputbredningen 
för dessa arter bildar ett nästintill perfekt uppväxthabitat. Det som sätter ned kvalitén på habitatet är den relativt 
höga förekomsten av fintrådiga alger samt den höga nedslamningen. Denna problematik är dock inget som är unikt 
för detta eller för andra motsvarande områden kring Figeholm eller andra övergödda skärgårdsområden. Vad gäller 
lekhabitat så är det framförallt vegetationsområdena i Bredviken som är en potentiell leklokal för gädda medan 
abborren kan tänkas leka i hela det inventerade området”. 

Sammanfattningsvis bedöms inte Bredviken vara en speciellt viktig rekryteringsbotten, men i likhet 
med andra grunda vikar/bottnar vara viktig för rekrytering av främst gädda och abborre. Den 
planerade anläggningen medför negativa konsekvenser främst genom att bottenytor försvinner och 
att vattenområdet innanför öarna kommer präglas av småbåtstrafik under sommarmånaderna. I viss 
utsträckning kommer de negativa konsekvenserna att kompenseras av att öarnas slänter på utsidan 
kommer att utgöras av nya hårdbottnar och att vassen längst in i Bredviken tas bort vilket ökar 
bottenytan i den grunda delen av viken. Sammantaget kommer anläggningen att påverka 
fiskrekryteringen negativt lokalt och främst för rekrytering av gädda.  

4.3.3. Vattenkvalitet i Fågelöfjärden 
Anläggningarna i vattenområdet bidrar framförallt med näringsämnen till Fågelöfjärden genom det 
avloppsvatten som genereras från besökare av anläggningen. Genom att anläggningen ingår i 



 2014-07-03 

 

30(36) 

verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp kan den största påverkan komma att ske 
genom utsläpp från det kommunala reningsverket i Figeholm. För närvarande pågår 
tillståndsprövning för ombyggnation av reningsverket och det är därför osäkert vilka villkor verket 
kommer att få och vad det innebär för Fågelöfjärden. En positiv effekt av det utökade 
verksamhetsområdet för VA är att några fastigheter väster om The Circle Resort med enskilt 
avlopp kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. 

Den diffusa spridning som sker genom ökad trafik och nedfall bedöms vara av marginell karaktär. 

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 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 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 
anläggningarna inom vattenområdet. 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. 

Påverkan på vattenkvaliteten på vattenområdet Fågelöfjärden bedöms därför som liten både med 
hänsyn till kemisk status och ekologisk status. 

4.3.4. Vassområden 
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 framförallt rastande fåglar, något som skyddas av riksintresset för naturvården.  

Vassområdet i Sjöbodgloet kommer även det att till stor del övergå till ett vattenområde när vassen 
röjs/muddras bort för att erhålla en öppen vattenyta. 

4.3.5. Friluftslivet 
En utbyggnad av 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.  

Upplevelsen av havs och strandområdet kommer att förändras betydligt efter anläggande av öar, 
pir, byggnader mm. Området kommer att gå från naturområdet till exploaterat område och det 
västra vattenområdet kommer att gå från öppen skärgårdsmiljö till en avskärmad lagun. 
Tillgängligheten med båt kommer att öka betydligt genom anläggandet av småbåtshamn.  
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4.3.6. Kulturvärden 
Vid de dykningsarbeten som gjordes för inventering av bottenfauna mm. påträffades okulärt inte 
några vrak eller liknande kulturvärden. Figeholm Konferens AB har lämnat in en ansökan om 
tillstånd för exploatering till Länsstyrelsen i Kalmar län, Kulturmiljöenheten, som fattar beslut om 
ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska insatser som krävs. 

En liknande utredning har gjorts på land och de kulturvärden som påträffades har skyddats i de 
detaljplaner som tagits fram av kommunen. 

Påträffas objekt som kan antas ha kulturvärden ska behörig expertis rådfrågas.   

4.3.7. Hälsa och säkerhet 
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.  

Figur 13 visar att en 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. 

Byggnader på öar, pir och vid stranden kommer att utföras radonsäkra. 

4.3.1. Landskapsbilden 
Landskapsbilden kommer att förändras, naturmiljö med skog, äng och öppet vatten kommer att 
omvandlas till en turistby med avskärmande öar, varsamt placerad i befintlig naturmiljö.  

Synintrycket kommer främst att förändras från havet där konstgjorda öar och pir med bebyggelse 
kommer att vara den tydligaste förändringen. Byggandet av de konstgjorda öarna och pir kommer i 
huvudsak att ske med sten, block och grus, vilket kommer påminna om stora delar av befintlig 
strandlinje som är stenig. Även den stora sandstranden längs piren kommer att utgöra ett tydligt 
intryck då större sandstränder inte förekommer naturligt i området. Bakom husen kommer 
strandnära områden med samlad bebyggelse delvis vara synliga. Kvällstid kan förändringen 
upplevas större då lampor i hus och längs vägar och stigar lyser upp i mörkret.  

Från vägen mellan Figeholm och The Circle Resort, kommer piren och öarna med bebyggelse att 
vara synliga. Vandrare längs Ostkustleden kommer från öster att gå från skogsmiljö ner till stranden 
där vyn över de konstgjorda öarna öppnar sig för att sedan fortsätta in i ett annorlunda 
bostadsområde med hus varsamt placerade i skogsmiljön. 

För att tillgodose ökade vattenstånd vid framtida klimatförändringar kommer landskapsbilden att 
förändras genom att byggnader och infrastruktur anläggs på en högre landnivå. Golvhöjd i hus och 
byggnader ska ligga med en lägsta nivå på +2,7 m över normal vattennivå. Detta krav har gjort att 
husen placerats på högsta höjderna och att en del hus behöver höjas ytterligare, t ex på pålar. Även 
öarna behöver hålla en viss höjd för att byggnader och vägar ska hamna över +2,7 m. För att öarna, 
trots sin höjd, ska få ett naturligt möte med vattnet tillåts den fria passagen runt öarna anläggas 
lägre än +2,7 m. Vid eventuella framtida vattenhöjning kan den fria passagen successivt anpassas 
efter detta. Bebyggelse och infrastruktur i form av vägar och ledningar förläggs på +2,7 m redan 
från början. Vägen till Gäddudden behöver höjas upp för att nå över denna höjd, vilket kommer 
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kräva ökad bredd och kan upplevas lite som en barriär i landskapet. Bryggorna längs stränderna kan 
komma att behöva höjas upp en bit för att säkerställa tillgången till området även efter viss höjning 
av havsnivån.  

Hur de förändringar av landskapsbilden som genomförandet av anläggningarna inom 
vattenområdet TCR medför upplevs beror till stor del på betraktaren. En del kommer att tycka att 
det är attraktivt med en turistby med höga ambitioner när det gäller att minimera påverkan på 
naturen. En del kommer att lockas av en attraktiv turistby i en bygd långt från storstäder. Andra 
kommer att föredra dagens naturlandskap och anse att anläggningen stör synintrycket. Oavsett 
kommer förändringen vara stor, men lokal. Omgivande skog och öar kommer att begränsa 
anläggningens synbarhet. 

Från Figeholm kommer befintliga öar att begränsa synintrycket från anläggningen. Figur 22 visar 
Figeholms småbåtshamn. I bryggans förlängning över vattnet kommer anläggningen att breda ut 
sig. Befintliga öar kommer till viss del skymma sikten till TCR.  

 
Figur 22. Figeholms småbåtshamn i riktning mot utbredningen av TCR (i bryggans förlängning). 

4.4. Effekter under arbetsskedet   
4.4.1. Vattenförhållanden – hav och strand 

Anläggning av öarna och pir och eventuella arbeten med pålar och sponter kommer leda till fysisk 
störning i form av höga bullernivåer och spridning av sediment. Arbeten i vatten kommer att ske 
innanför någon form av skyddsskärm, men en viss grumling är oundviklig. För att minska risken för 
störning av gädda, abborre m.fl. arter är det att föredra att utföra de arbeten som medför störst risk 
för sedimentspridning utanför deras lekperiod.  

4.4.2. Naturvärden på land 
För att anlägga de nya öarna, piren m.m. kommer det krävas stora mängder fyllnadsmassor vilket 
innebär att transporter till och från anläggningsområdet kommer stå för en stor del av påverkan 
under byggskedet. Dock bedöms inte naturvärdena på land påverkas i någon större omfattning, 
känsliga områden kommer markeras ut för att minska risk för skada.  



 2014-07-03 

 

33(36) 

4.4.3. Friluftslivet 
Åtkomst till vissa delar av området kommer att begränsas under anläggningsarbetena av 
säkerhetsskäl. Området kommer också tillfälligt få karaktären av en byggarbetsplats vilket gör 
området mindre attraktivt för friluftslivet. 

4.4.4. Kulturvärden 
Projektet väntar på svar från den marinarkeologiska utredningen, men de kulturvärden som finns 
inom landmiljön kommer inte påverkas då de kommer märkas ut och tas hänsyn till. Det är 
framförallt vid transporter och uppläggning av fyllnadsmassor som det finns en risk för påverkan.   

4.4.5. Hälsa och säkerhet 
Anläggningsarbeten kan innebära en ökad störning i form av buller och dammbildning. Det finns 
riktvärden för externt industribuller, vilka nyttjas vid bedömning av bullerstörningar från industri-
verksamheter (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. 

Under genomförandet av planen förväntas 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. 

4.4.6. Infrastruktur och trafik  
Tillgängligheten till den inre delen av Fågelöfjärden kommer att begränsas under 
anläggningsarbetena. Det är framförallt fritidsbåtar som rör sig i området, men även folk som tar sig 
till och från sina stugor i skärgården.   
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5. Sammanfattning  
Figeholm Konferens AB ansöker om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken 
för att i anslutning till The Circle Resort, ett fritids- och upplevelsecentrum, uppföra anläggningar i 
och vid vatten. Fullt utbyggd kommer The Circle Resort besökas av omkring 4 000 – 5 000 
personer per dag. Anläggningen omfattar en stor centrumanläggning med handel, idrottshall, 
badanläggningar, restauranger och hotell, anläggande av tre stycken öar och en pir samt byggnation 
av drygt 1000 bostäder i olika varianter, flytbrygga för husbåtar, lägerskola, hamnanläggning mm.  

Oskarshamns kommun arbetar samtidigt med att ta fram detaljplaner för området. Förutom 
tillstånd enligt miljöbalken kräver utförande av de i denna ansökan beskrivna anläggningar att det 
finns en antagen detaljplan för området. 

De anläggningar som ligger i och vid vatten söker Figeholm Konferens tillstånd för 
vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken, det omfattar huvudsakligen:  

• Tre stycken öar med ca 115 större och mindre bostadshus, servicebyggnader, båtbryggor 
och mindre stränder, öarna förbinds med broar mellan varandra och till fastlandet.  

• Pir med bostäder, båtbryggor och en större sandstrand.   
• Muddringsarbeten av två stycken vassområden för att erhålla en öppen vattenyta, samt 

eventuellt muddring inför grundläggning av öar mm.  
• Stolphus, ca 20 stycken inom fyra olika områden.  
• Område för ca 70 husbåtar/flytande bostäder. 

De uppförda anläggningarna kommer att påverka omgivningen och miljö, de främsta effekterna 
bedöms bli: 

• Området kommer att ändra karaktär till en mer urban miljö. Landskapsbilden kommer att 
förändras från en naturmiljö med öppet vatten, naturlig strandlinje och skog till fritidshamn 
och fritidsbebyggelse med avskärmande öar, delvis placerad i befintlig naturmiljö. 

• I och med anläggandet av öarna, piren och bryggan för husbåtar kan vattenomsättningen 
komma att minska och vattenkvaliteten framförallt i Bredviken att påverkas negativt.  

• Fiskrekryteringen kommer lokalt att påverkas negativt, främst rekryteringen av gädda. 
Samtidigt ökar ytorna av hårdbotten med slänterna till de anlagda öarna. 

• Den ökade volymen avloppsvattnet som via det kommunala VA-nätet kommer att renas i 
det kommunala reningsverket, medför sannolikt ett ökat utsläpp av näringsämnen i 
Fågelöfjärden, beroende på den nu pågående tillståndsprövningen för reningsverket. 

• Grumling och ökad fysisk störning i de grunda vikarna pga. ökad båttrafik vilket påverkar 
häckande fågel, lekande fisk mm. Båttrafiken kan även öka utsläppen av PAH till viken.  

• Vassområdena i Bredviken och i Sjöbodgloet kommer att övergå till ett vattenområde då de 
muddras och bryggor och båtplatser anläggs.  

Under arbetet med att uppföra anläggningarna kommer arbetet huvudsakligen medföra följande 
effekter: 

• Arbeten i vatten kommer att leda till fysisk störning i form av höga bullernivåer och 
spridning av sediment.  

• Anläggningsarbetena kan även innebära en ökad störning i form av dammbildning.  

För att minska effekterna av anläggningar och arbetena kommer bl. a följande försiktighetsåtgärder 
att vidtas: 
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• Grumlande arbete såsom muddring och anläggande av öar och pir kommer att ske 
innanför skyddsskärmar då grumlingen behöver reduceras. 

• Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att samlas upp och hantering av det kommer att 
lösas tillsammans med Oskarshamns kommun. 

• Ny bebyggelse kommer att ha en lägsta golvyta på + 2,7 m för att minska risken för 
översvämning vid framtida klimatförändringar. 

• Känsliga områden på land kommer att markeras ut för att minska risken för skada i 
samband med anläggningsarbetena.   

• Vid anläggningsarbetena kommer bullernivåerna att följa Naturvårdsverkets riktvärden. 
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