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Detaljplan för Korpemåla 1:139 m. fl. 
Ålem samhälle, 
Mönsterås kommun
Dnr 2019/742

DETALJPLAN FÖR

KORPEMÅLA 1:139 M. FL.
ÅLEM SAMHÄLLE,

MÖNSTERÅS KOMMUN, KALMAR LÄN

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Planen har bytt förfarande under detaljplaneprocessen. Efter samrådsskedet övergick planen till att 
hanteras med utökat förfarande. Därför annonserade kommunen att planen var ute på granskning 
i de lokala dagstidningarna genom en kungörelse den 12 oktober. Planen har varit föremål för 
granskning under tiden 13 oktober 2020 till och med 9 november 2020. Handlingarna har sänts ut 
till sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda myndigheter, förvaltningar och föreningar. 
Granskningshandlingarna har dessutom funnits tillgängliga i kommunhusets entré, på kommunens 
tekniska förvaltning, på biblioteket i Mönsterås, samt på www.monsteras.se. 

Följande har yttrat sig under granskningstiden:

INKOMMANDE DATUM ANMÄRKNING

STATLIGA ORGAN
Lantmäteriet
Länsstyrelsen

2020-10-19 
2020-11-09

Ja
Ja

ÖVRIGA
Britt och Ulf Arvidsson, fastighetsägare 
1:89
Ann Ståhlberg, fastighetsägare 1:100
Eva Brynolf, fastighetsägare 906
Peter Möller

2020-11-05

2020-11-08

Ja

Ja
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Ändring av gemensamhetsanläggning är inte aktuellt. 
I enlighet med Julia Sjöblad, Lantmäteriet, efter 
telefonsamtal (2021-01-26), utgår synpunkterna angående 
Gemensamhetsanläggning från deras yttrande. 

Nej, ett markanvisningsavtal ska inte tecknas. 
Planbeskrivningen har kompletterats med den informationen 
under Genomförande, Fastighetsrättsliga frågor och 
konsekvenser s. 25.

Noteras.

STATLIGA ORGAN

2020-10-19 LANTMÄTERIET
Vid genomgång av planförslagets handlingar 
(daterade 2020-10-09) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras

Gemensamhetsanläggning
Det bör förtydligas att den befintliga 
gemensamhetsanläggningen Korpemåla ga:5 
kan komma att omprövas. Detta görs genom 
en anläggningsförrättning. Om omprövning 
är möjlig och Korpemåla ga:5 upphävs inom 
planförslaget realiseras ersättningsregler i 40a 
§ anläggningslagen, vilket kan föranleda att 
markägare blir ersättningsskyldig till delägarna i 
gemensamhetsanläggningen.

Ska markanvisningsavtal tecknas? 
I planbeskrivningen framgår inte om något 
markanvisningsavtal ska tecknas. Det ska i 
planbeskrivningen framgå om markanvisningsavtal 
ska tecknas eller inte.

2020-09-11 LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens synpunkter

Kontroll enligt 11 kap. PBL
Länsstyrelsens synpunkter gällande 
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten, strandskydd, 
samt Hälsa och säkerhet måste beaktas för att 
planförslaget ska anses vara förenligt med 11 
kap. PBL och därmed inte riskera att överprövas. 
Länsstyrelsen har även rådgivande synpunkter 
som redovisas som upplysningar vilka kan påverka 
genomförandet av planen.

Kontroll enligt 11 kap. PBL
• MKN för vatten
• Hälsa och säkerhet
• Strandskydd
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Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt 
dagvattenhantering
Det är bra att MKN vatten, förorenad mark samt 
förslag till dagvattenhantering har förtydligats 
i planbeskrivningen. Dock saknas fortfarande 
relevant reglering i plankartan avseende lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Om nu dagvattnet 
ska tas om hand lokalt på denna låglänta mark 
med hög genomsläpplighet, så ska också andelen 
hårdgjord yta regleras i plankartan. På jungfrulig mark 
är det viktigt att, i så stor omfattning som möjligt, ha 
kvar genomsläppligheten. Därför måste detta regleras 
genom att lägga in en planbestämmelse (exempelvis 
som b2) för hela (alla fem delar) av det föreslagna 
planområdet, som visar att max 20% av marken får 
hårdgöras. I nuvarande förslag till plankarta är det 
enbart byggnadsytan som begränsats.

En annan punkt som behöver förtydligas är VA-
frågan, vars hantering, i dagsläget, sker via en 
privat gemensamhetsanläggning för t ex spillvatten. 
Samtidigt föreslås det även byggas en spolplatta 
inom föreslaget planområde. Länsstyrelsen antar 
att även detta spillvatten ska hanteras genom denna 
gemensamhetsanläggning. Har den kapacitet att 
hantera även dessa föroreningar från spolplattan?

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Det är positivt att kommunen har angett vilka 
föroreningsnivåer som ska gälla inom planområdet, 
MKM (mindre känslig markanvändning). Kommunen 
behöver konkretisera vilka risker den närliggande 
deponin utgör för planområdet och ta ställning till 
om den påverkar planområdet eller inte. I nuläget 
vet man mycket lite om föroreningssituationen 
inom planområdet för småbåtshamnen som är ett 
registrerat objekt i EBH-stödet. Det är sannolikt 

Plankartan har kompletterats med egenskapsbestämmelsen 
b2 - Endast 25% av fastighetsarean får hårdgöras, för att 
säkerställa genomsläppigheten på den jungfruliga marken. 
Även planbeskrivningen har kompletterats med information 
kring den tillagda egenskapsbestämmelsen b2. Plankartan har 
också kompletterats med ytterligare punktprickad mark längs 
plangränsen i sydväst för att säkerställa att byggnader ej kan 
placeras här, och därmed bevara den jungfruliga marken i så 
stor utsträckning som möjligt.

Nej kommunen föreslår inte att en spolplatta ska byggas. 
Planbeskrivningen beskriver under rubriken Förorenad mark, 
s.17 i planbeskrivningen, att ”Renspolning/tvätt av båt målad 
med biocidfärg ska ske över en spolplatta”. Dock framgår 
även under samma rubrik att ”En anläggning som enbart 
hanterar giftfria båtar behöver ingen särskild reningsanordning 
förutsatt att inga miljöskadliga kemikalier används 
(Verksamheten som idag drivs av Pataholms Segelklubb har 
tagit årsmötesbeslut om att endast ha giftfria båtar).” 

För tydlighetens skull har en parantes efter ”särskild 
reningsanordning” (som spolplatta) lagts till. Med dagens 
förutsättningar kommer inte en spolplatta att krävas. Om 
förutsättningarna ändras får framtidens VA-ledningars 
kapacitet bedömas när behovet finns. Ett förtydligande om att 
spolplatta inte är ett krav med dagens förutsättningar har även 
gjorts under rubriken Miljökvalitetsnormer s.24.

Kommunen har gjort bedömningen att planområdet med 
föreslagen markanvändning småbåtshamn, med möjlighet till 
båtupplag samt parkering, (mindre känslig markanvändning) 
inte påverkas av deponin som ligger utanför planområdet. Det 
indikeras i MIFO inventeringen att deponin främst innehåller 
trädgårdsavfall och schaktmassor och riskerna bedöms små. 
Dock ska de deponier som har riskklass 1 och 2 genomgå 
fortsatt undersökning med provtagning. Enligt ett föreläggande 
från miljönämnden till kommunstyrelsen ska en MIFO fas 2 
(provtagningar) göras på den här deponin. Den relativt höga 



GRANSKNINGSUTLÅTANDE

GRANSKNINGSYTTRANDE PLANFÖRFATTARENS KOMMENTAR

4

att marken i olika grad är förorenad på en plats 
där verksamhet med båtar har bedrivits. Detta bör 
utredas och lov eller startbesked bör inte ges innan 
potentiella föroreningar därefter har avhjälpts. För 
att planen ska anses lämplig behöver kommunen 
säkerställa att all mark inom planområdet ligger 
under föroreningsnivåer för MKM. Länsstyrelsen 
bedömer att marken kan anses lämplig för planerad 
markanvändning om kraven uppfylls.

Strandskydd
I planförslaget avser kommunen upphäva 
strandskyddet inom hela planområdet och har i 
granskningen anfört följande skäl;

Att området redan används på ett sådant sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § p 1 
MB (miljöbalken).
Kommunen anger i planbeskrivningen (sid 20) 
att planområdet idag i stort sett enbart utgörs 
av natur, gräs och grusyta. Då varken områdets 
topografi eller den befintliga vegetationen utsläcker 
förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången 
till strandområdet anser inte länsstyrelsen att
det föreligger särskilda skäl att upphäva strandskydd 
stöd av 7 kap. 18 c § p.1 MB.

Att området behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området samt behövs för att utvidga en pågående verksamhet 
och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 7 kap 
18 c § p. 3 och 4 MB.
Den befintliga småbåtshamnen kan i sig medföra att 
det finns behov av upplag för båtar.
Enligt förarbetena ska det också prövas om åtgärden 
måste företas inom strandskyddsområdet. Om 

riskklassen 2, i MIFO inventeringen, beror troligen till största 
delen på närheten till vatten. Deponin är även högt prioriterad 
i turordningen för provtagning på grund av närheten till 
vatten. Marken här är morän och spridningsförutsättningarna 
är därmed måttliga. Dock ligger den havsnära vilket kan 
innebära ett utbyte mellan grundvatten och havsvatten som då 
medverkar till att eventuella föroreningar sprids och även då 
kan påverka vattenlevande organismer. Förtydligande kring 
detta har gjorts i planbeskrivningen under rubrik Förorenad 
mark på s. 18-20.

Kommunen känner inte till att det har förekommit några 
båtupplag på Korpemåla 1:139. Båtarna har tidigare varit 
upplagda vid Saltor. En miljöinventering och miljöteknisk 
markundersökning har tagits fram (WSP, 2021) som 
bekräftar bilden att föroreningsnivåerna i området inte 
överskrider nivåerna för MKM. Ett förtydligande av detta har 
gjorts i planbeskrivningen under rubrik Förorenad mark s.18-
20. Utredningarna bifogas antagandehandlingarna.

Kommunen avser inte upphäva strandskyddet inom hela 
plamområdet, endast de ytor som är markerade med a1 i 
plankartan. I övriga ytor föreslås strandskyddet återinföras. 
De administrativa gränserna förtydligas i plankartan till 
antagandet.

Noteras. Kommunen väljer att ta bort motiveringen ”att 
området redan används på ett sådant sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § p 1 
MB (miljöbalken)” ur planbeskrivningen. 
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åtgärden kan lokaliseras utanför detta område 
ska i så fall den lokaliseringen väljas istället (prop. 
2008/09:119 s. 106). Kommunen behöver därför 
föra ett resonemang varför båtupplaget inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddat område.

Byggrätt
Länsstyrelsen ifrågasätter också byggrätten på 30 
% av den norra byggrätten, vilket tillåter ca 1938 
m2 och till detta mindre komplementbyggnader 
inom ett område som till stora delar är tillgängligt 
för allmänheten. Området utgörs av en mindre 
småbåtshamn med småskalig bebyggelse varför 
planbestämmelsen bör minskas och total byggrätt, 
inkl. samtliga byggnader och spolplatta bör begränsas 
till max 20 % för den norra byggrätten.

Friluftsliv
Länsstyrelsen anser även att kommunen behöver 
analysera exploateringen av området i relation till det 
rörliga friluftslivet och visa på vilket sätt planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset.
Med hänsyn till att stora delar av planområdet är 
oexploaterat och planläggs som kvartersmark med 
enskilt huvudmannaskap finns risk att allmänhetens 
tillgänglighet till hamnområdet begränsas. 
V2-området bör därför planläggas som allmänplats/
naturområde där strandskyddet ska gälla.

Noteras. Planbeskrivningen har kompletterats med ett 
tydligare resonemang kring varför båtupplaget inte kan 
tillgodoses utanför strandskyddat område (sid. 10-13), samt 
tillhörande kartor.

Noteras. Kommunen bedömer att max 25% av fastighetsarean 
inom egenskapsområdet anses vara lämpligt för bebyggelse och 
hårdgjorda ytor i området. Planbestämmelsen i plankartan har 
justerats.

Kommunens bedömning är att exploateringen så som den 
regleras i planförslaget samt upphävandet av delar av 
strandskyddet, i detta fall, inte påverkar det rörliga friluftslivet 
negativt. Inom V1P1-området där den norra byggrätten 
föreslås finns inga inventerade gångstigar. De stråk som 
används av gående idag bibehålls. Se figur över gångstigar i 
planbeskrivningen på s.21. Kommunens intention att ändra 
tomträttsavtalet så att ”V2 området (vägen/gångstigen som 
går över fastigheten Korpemåla 1:139 samt marken mellan 
denna och vattnet) även fortsättningsvis görs tillgängligt för 
gångtrafik och inte får hägnas in”. Detta framgår under 
rubriken Strandskydd på s.10 samt Genomförande på s.25 i 
planbeskrivningen. Denna passage är viktig för friluftslivet och 
ska bevaras. 

Planområdet ingår i ett större område med enskilt 
huvudmannaskap. Att skapa allmän platsmark här skapar 
även ett potentiellt förvaltningsproblem för kommunen. 
Kommunen önskar inte omvandla redan befintlig 
kvartersmark till allmän platsmark. Det finns ett befintligt 
tomträttsavtal för fastigheten 1:139 med befintliga bryggor 
och klubbhus på det V2 område som Länsstyrelsen föreslås 
ska planläggas som allmän platsmark/naturområde med 
strandskydd. Kommunen avser att behålla denna mark som 
kvartersmark även tillsvidare med den redan beskrivna 
ändringen i tomträttsavtalet. Här finns därmed goda 
förutsättningar för att verksamheten och det rörliga friluftslivet 
kan samexistera inom planlagd kvartersmark. Informationen 
beskrivs i planbeskrivningen, under Markägoförhållanden 
s. 7-8, Strandskydd s.10-13 samt Fastighetsrättsliga frågor 
& konsekvenser, s. 25 samt har förtydligats under Gällande 
detaljplaner, s.9.
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2020-11-05  Britt och Ulf Arvidsson, 
fastighetsägare 1:89
Ann Ståhlberg, fastighetsägare 1:100
Eva Brynolf, fastighetsägare 906

Allmänna synpunkter
Inledningsvis är det värt att notera att kommunen i 
nu gällande detaljplan bl. a anger att ”All mark inom 
planområde (med undantag av bostadstomten) ska 
även i fortsättningen vara tillgänglig för allmänheten. 
Det värdefulla blandskogsområdet bör långsiktigt 
säkerställas för rekreation”.  Nu gör kommunen en 
helomvändning och vill genom en ny plan i princip 
helt stänga ute allmänheten från området. 
Förslaget innebär att kommunen vill upphäva 
strandskyddet i planområdet genom att ange tre olika 

ÖVRIGA

De delar som berörs av gällande detaljplan beskrivs i text och 
bild i planbeskrivningen (granskningshandlingen) på s.8-9. 
Av den yta som omfattas av NATUR i gällande detaljplan 
berörs endast två små ytor, ca 150kvm och 210kvm, placerad 
mellan befintlig parkering och väg, vilket är en väldigt liten del 
natur av den som beskrivs och omfattas av gällande detaljplan. 
Den största delen av planförslaget regleras i gällande plan som 
Småbåtshamn med byggrätt utan möjlighet till båtupplag. 
Den största skillnaden mot befintlig plan är att båtupplag nu 
föreslås tillåtas samt att byggrätten har utökats på mark som 
redan i gällande plan är avsedd för småbåtshamn. 

Upplysningar
Natur
Bra att den grova eken kan vara kvar inom 
planområdet. För att förlänga trädets livslängd bör 
dock kommunen göra vitaliserande åtgärder kring 
rotsystemen och utföra åtgärder som förhindrar 
parkering och upplag av massor under trädet.
De solbelysta tallarna vid klubbhuset som har 
utgångshål efter insekter bör sparas och skyddas i 
plankartan. Anledningen är att de kan vara livsmiljö 
för den rödlistade arten reliktbock.

Planbestämmelse
n1 Marken är avsedd för träd. Inför man ett skydd för 
träd, bör man oftast kombinera detta med en
utökad marklovsplikt för trädfällning för att kunna 
kontrollera efterlevnaden av bestämmelsen.

Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av 
länsarkitekt och chef  för samhällsbyggnadsenheten 
Pär Hansson efter föredragning av planhandläggare 
Kerstin Lind Andréasson. I ärendet har 
även vattenplanerare Eva T Hammarström, 
miljöskyddshandläggare Alexandra Selldén och 
naturvårdshandläggare Kicki Ringdahl deltagit.

Noteras. De solbelysta tallarna närmast klubbhuset berörs 
inte av ev. exploatering och har goda förutsättningar för 
att kunna stå kvar. Exploateringen kan däremot medföra 
en förbättring för insekterna genom att fler tallar kan bli 
solbelysta och skapa fler potentiella boplatser, bland annat för 
reliktbock som inte har inventerats i området men som ändå 
kan finnas där oupptäckt. 

Det träd som genom naturvärdesinventeringen har bedömts som 
skyddsvärt (jätteeken) samt de träd som snart blir skyddsvärda 
i framtiden bedömer kommunen redan har tillräckligt skydd 
vilket beskrivs under rubriken Natur- och kulturmiljö på s.15 
i planbeskrivningen. Träd inom planområdet kommer inte att 
skyddas ytterligare genom bestämmelse i plan. 
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särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utan 
lagstöd (Se vidare motivering nedan).

Trots att gällande plan inte tillåter uppställningsplats 
för båtar i området tycks kommunen tillika 
tillsynsmyndigheten f  o m hösten 2020 tillåta 
båtuppställningsplatser och byggnation av skydd med 
tak för båtmaster. Tillsynsmyndigheten har uppenbart 
också gett tillåtelse till att dumpa muddermassor i 
det strandskyddade området så att det numera växer 
vass i skogen. Genom att tillåta dessa ”aktiviteter” 
f  o m i höst kan det uppfattas som en strategi från 
kommunen att tillåta båtuppställning mm för att 
argumentera för att upphäva strandskyddet med stöd 
av Miljöbalken 7 kap 18c § p 1, d v s ”att området 
redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte”.

Vidare innebär planförslaget att man tillåter 
platser för båtuppställningar, byggnad för 
vinterförvaring av båtar, skydd med tak för 
master trots att det i flera rapporter har visat sig 
att dessa båtuppställningsplatser skapar stora 
miljöföroreningar. Med största sannolikhet skulle 
dessutom föroreningarna inte bli kvar på marken 
utan rinna rätt ut i Östersjön och försämra 
vattenkvaliteten i ett hav som redan nu är kraftigt 
påverkat. 

Upphävande av strandskyddet
Kommunen avser att upphäva strandskyddet med 
stöd av Miljöbalkens 7 kap 18c § p 1, d v s ”att 
området redan är i anspråkstaget på ett sådant sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften”.
Området nyttjas idag som ett rekreationsområde och 
är allemansrättsligt tillgängligt i överensstämmelse 
med nu gällande plan. Kommunen kan därmed inte 
ange att området redan är i anspråkstagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. Miljöbalkens 7 kap 18c § p 1 kan därmed inte 
anges som ett särskilt skäl att upphäva strandskyddet. 
Detta resonemang stärks av Naturvårdsverkets 
vägledning där man betonar att avgörandet för 
att tillämpa MB 7 kap 18c § p 1 som skäl för att 
upphäva strandskyddet ”är att området inte längre är 
allemansrättsligt tillgängligt”. 

Kommunen förbjuder inte staket på kvartersmark i 
detaljplan. Dock är det kommunens intention att revidera 
tomträttsavtalet så att V2 området (vägen/gångstigen som går 
över fastigheten Korpemåla 1:139 samt marken mellan denna 
och vattnet) även fortsättningsvis görs tillgängligt för gångtrafik 
och inte får hägnas in. Detta framgår bland annat under 
rubriken Genomförande i planbeskrivningen på s.25

Även Länsstyrelsen har gjort bedömningen att skälet ”att
området redan används på ett sådant sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § p 1
MB (miljöbalken)” inte kan åberopas och kommunen väljer
att ta bort den motiveringen ur planbeskrivningen.

Det är riktigt att man har fått upp ögonen för föroreningar
på båtuppställningsplatser och vid småbåtshamnar. Det
är positivt för det gör att vi har en större möjlighet att
påverka framtidens utveckling. Nu ställs högre krav på vad
båtbottenfärger får innehålla. För att undvika att föroreningar
läcker ut från verksamheten ställer kommunen krav på
reningsanläggning vid tvätt av båtar målade med biocidfärg
eller om miljöskadliga kemikalier används. Läs gärna mer
om detta i planbeskrivningen under rubriken Förorenad mark
s.18-20. Dock har redan Pataholms Segelklubb tagit beslut
om att endast ha giftfria båtar. En anläggning som enbart
hanterar giftfria båtar behöver ingen särskild reningsanordning
förutsatt att inga miljöskadliga kemikalier används.

Kommunen avser upphäva delar av strandskyddet inom 
planområdet, i de delar där utveckling av verksamheten 
möjliggörs. I övriga delar återinförs strandskyddet, vilket 
ses som positivt eftersom strandskyddet i gällande detaljplan 
är upphävt i sin helhet. De administrativa gränserna för 
upphävande av strandskydd har tydliggjorts i plankartan, 
samt förtydligande har gjorts i planbeskrivningen, s.10-13.
Även Länsstyrelsen har gjort bedömningen att skälet ”att 
området redan används på ett sådant sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § p 1 
MB (miljöbalken)” inte kan åberopas och kommunen väljer 
att ta bort den motiveringen ur planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen har kompletterats (s.10-13) med 
resonemang kring varför båtupplaget inte kan tillgodoses 
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Kommunen avser att upphäva strandskyddet med 
stöd av MB 7 kap 18c § p 3, d v s ”att området 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området”.

Kommunen har inte kunnat motivera varför en 
byggnad för vinterförvaring av båtar mm för sin 
funktion måste ligga vid vattnet. Kommunen har 
heller inte i enlighet med miljöbalkens krav kunnat 
visa varför denna byggnad för vinterförvaring av 
båtar, uppställningsplatser mm inte kan ligga utanför 
strandskyddat område. 

En byggnad för vinterförvaring av båtar, 
båtuppställningsplatser eller skydd för master behöver 
inte för sin funktion ligga vid vattnet. Båtarna kan 
mycket väl förvaras utanför strandskyddat område. 
Kommunen kan därmed inte ange MB 7 kap 18c § p 
3 som ett särskilt skäl att upphäva strandskyddet. 

Kommunen avser att upphäva strandskyddet med 
stöd av MB 7 kap 18c § p 4, d v s ”att området 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området”. 

En klubbstuga är inte att betrakta som en ”pågående 
verksamhet” och att ett båthus mm skulle betraktas 
om ”utökad verksamhet” strider mot all tillgänglig 
praxis. Därmed kan inte kommunen ange MB 
7 kap 18c § p 4 som ett särskilt skäl att upphäva 
strandskyddet. För att tillämpa denna paragraf  måste 
kommunen också visa att båtuppställningsplatsen, 
båthus mm inte kan ligga utanför det strandskyddade 
området, något som kommunen inte kunnat visa i 
förslaget. 

Effekter på miljö och vatten
Alla som har båtar vet att de måste tvättas och 
underhållas regelbundet vilket riskerar att marken 
förorenas. Det är högst sannolikt att föroreningarna 
inte blir kvar på marken ut rinner ut i Östersjön 
som ligger alldeles intill planområdet.  Det finns 
många rapporter som visar att småbåtshamnar 
och uppställningsplatser har stora problem med 
föroreningar. Bl. a har Statens geologiska institut 
beskrivit problemen i rapporten ”Förorenad mark 

utanför strandskyddat område. Planbeskrivningen har också 
kompletterats med en karta som tydliggör argumentationen 
för varför kommunen hellre ser båtupplag inom detaljplanerat 
område för Småbåtshamn, än planlagd Naturmark i gällande 
detaljplan. 

Kommunen bedömer att det är lämpligt att möjliggöra för 
båtuppställningsplats på föreslagen mark inom planområdet, 
och att den måste ligga vid vattnet, då markägoförhållanden 
samt detaljplanerad naturmark gör att det inte går att 
placera utanför strandskyddat område. Den redan etablerade 
verksamheten har haft tomträttsavtal för fastigheten sedan 
2002. Verksamheten innefattar utöver båtplatser bland 
annat seglarskola inom småbåtshamnsområde och här finns 
en klubbstuga samt isättningsplats med båtramp. Placeras 
båtupplag långt från verksamheten genereras istället en ökad 
trafik genom delar av Korpemåla, vilket anses vara negativt 
för området. 

Kommunen bedömer att segelklubben bedriver en pågående 
verksamhet. Klubben har en lokal på fastigheten, men bedriver 
även seglarskola, diverse tävlingar och event. Klubben hjälper 
även till med isättning av båtar vid befintlig båtramp.

Noteras. Se kommentar ovan. Planbeskrivningen har 
kompletterats med en lokaliseringsutredning (s.10-13) med 
argument till varför föreslagen användning ej kan placeras 
på annan plats i Korpemåla, och därmed heller ej utanför 
strandskyddat område.

På historiska kartor kan man se hur platsen har fungerat som 
småbåtshamn redan på 60-70-talet. 2002 antogs den gällande 
detaljplanen för området som inte tillåter båtupplag på platsen. 
För att utreda hur marken påverkats av båtar som eventuellt 
förvarats på land för tvätt/målning/skrapning har en 
miljöinventering tagits fram där även provtagning av marken 
gjorts för att utreda föroreningsfrågan. Detta för att kartlägga 
hur tidigare hantering påverkat marken. Utredningen bifogas 
antagandehandlingarna. 
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vid uppställningsplatser för fritidsbåtar – Inventering, 
undersökning, riskbedömning och åtgärd”.  

Med tanke på att planområdet ligger så nära 
Östersjön kommer gifterna och föroreningarna högst 
sannolikt att påverka Östersjön negativt. Vattnet 
i det aktuella området har ”måttlig status” enligt 
den fastställda miljökonsekvensnormen för vatten 
i enlighet med EU: s Vattendirektiv (2000/60/EG) 
och Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 
Enligt Vattendirektivet får inte statusen i vattnet 
försämras. Om planen blir verklighet är det högst 
sannolikt att vattenkvaliteten försämras i strid mot 
Vattendirektivet. 

2020-11-08  Peter Möller
Tack för att du informerade mig om den nya 
förslaget till detaljplan för Korpemåla 1:139. 

Jag har tagit del i all den nya informationen i 
planbeskrivningen daterad 2020.10.13 och det känns 
betydligt bättre att flertalet av de anmärkningar som 
har gjordes har besvarats i största del. 

Har fortfarande några frågetecken som jag önskar få 
svar på. 

1. Jag har förstått att det nya planförslaget tillåter 
byggnad för båtupplag med förutom maximala 
bygghöjden 5.5m och med största byggnadsarea av 
max 30% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Men jag tycker att det är väldigt onaturligt att det inte 
ingår ett bygglov med detaljerad byggbeskrivning, 
ritning och exakta läge angående den planerade 
byggnaden. Det är ju detta vi med denna nya 

Kommunen kräver idag tillstånd för exempelvis spolplatta, 
där reningsanläggning måste finnas vid tvätt av båtar målade 
med biocidfärg eller om miljöskadliga kemikalier används. 
Läs gärna mer om detta i planbeskrivningen Förorenad mark 
s.18-20 samt bilagorna Miljöinventering och Miljöteknisk 
markundersökning.

På jungfrulig mark är det viktigt att, i så stor omfattning 
som möjligt, ha kvar genomsläppligheten. Därför har 
planbestämmelsen b2 - Endast 25% av fastighetsarean får 
hårdgöras, lagts till i plankartan. Dels för att säkerställa 
andel hårdgjord yta, men också att dagvattnet får en 
naturlig rening och fördröjning innan det når recipienten. 
Även den punktprickade marken har utökats i sydvästra 
planområdesgränsen för att säkerställa att marken förblir 
genomsläpplig.

Det är positivt att man har fått upp ögonen för föroreningar 
på båtuppställningsplatser och vid småbåtshamnar. Det gör att 
vi har en större möjlighet att påverka framtidens utveckling. 
Nu ställs högre krav på vad båtbottenfärger får innehålla. För 
Pataholms Segelklubb finns ett beslut om att endast ha giftfria 
båtar. En anläggning som enbart hanterar giftfria båtar 
behöver ingen särskild reningsanordning förutsatt att inga 
miljöskadliga kemikalier används. 

Noteras. Processen med att ta fram en detaljplan föregår 
bygglovsprocessen. Läs gärna mer om detta i planbeskrivningen 
under rubriken Inledning på s.4 och 5. Först när detaljplanen 
har vunnit laga kraft är det möjligt att söka bygglov. 
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detaljplan ger tillstånd till. 

2. Det är viktigt att n1 på plankartan bi behålls med 
riklig trädväxt och växtlighet 

3. Jag önskar att ni försäkrar att gångstigen som 
går igenom Korpemåla 1:139 från klubbhuset längs 
kustlinjen mot piltingholmen förblir en gångstig 
öppen för allmänheten och förbjuder all genomfarts 
trafik (med stora stenar som gör det omöjligt för 
fordon att passera) för bilar etc. som riskerar öppna 
upp en slinga för bilar runt fastigheten 1:139. Detta 
bör noteras i detaljplanen. 

Remember: small is beautiful and simply is the best

SAMMANFATTNING
Totalt har 4 yttranden kommit in under granskningsskedet. Av dessa bedömer kommunen att ett yttrande kommer 
ifrån personer som inte anses vara sakägare eller berörda av planförslaget enligt den praxis som finns i plan och 
bygglagen. Det avser yttrandet som kommer ifrån Britt och Ulf  Arvidsson, fastighetsägare Korpemåla 1:89, Ann 
Ståhlberg, fastighetsägare Korpemåla 1:100 samt Eva Brynolf, fastighetsägare Korpemåla 1:102 (adress 906).
Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommunens kommentarer föreslås det 
att planhandlingarna ändras enligt nedan:

ÄNDRING PÅ PLANKARTAN:

• Plankartan har kompletterats med egenskapsbestämmelsen b2 - Endast 25% av fastighetsarean får hårdgöras.  
• Byggrätten på användningsområde V1 har minskats till max 25% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
• Administrativ gräns för upphävande av strandskydd (a1) har förtydligats.
• Punktprickad mark med bestämmelsen n1 har utökats i sydvästra planområdesgränsen.

JUSTERING OCH KOMPLETTERING AV PLANBESKRIVNINGEN RÖRANDE:

• Planbeskrivningen har kompletterats, efter Lantmäteriets synpunkter, under Genomförande, Ekonomiska 
frågor, samt Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser s. 25. Detaljplanen öppnar upp för att den befintliga 
gemensamhetsanläggningen Korpemåla ga:5 kan komma att omprövas om markområdet som tillhör fastighet 
1:126 i detaljplanen blir föremål för försäljning. Detta görs genom en anläggningsförrättning. För att en 
förrättning ska vara möjlig behöver 35 § anläggningslagen vara uppfylld. Om omprövning är möjlig och 
Korpemåla ga:5 upphävs inom planförslaget realiseras ersättningsregler i 40a § anläggningslagen, vilket kan 
föranleda att markägare blir ersättningsskyldig till delägarna i gemensamhetsanläggningen. Detta är dock inte 
kommunens avsikt. Markanvisningsavtal ska inte tecknas. 

• Planbeskrivningen har redigerats för att även omfatta bestämmelsen b2. Rubriker som berörs är Mark och vatten 
s.20, Teknisk försörjning s. 23 och Miljökvalitetsnormer s.24. 

• Byggrätten på användningsområde V1 har minskats till max 25% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

Noteras. n1 är en egenskapsbestämmelse med syfte att säkerställa att 
trädvegetation bibehålls. 

Kommunen har för avsikt att revidera tomträttsavtalet så att V2 
området (vägen/gångstigen som går över fastigheten Korpemåla 
1:139 samt marken mellan denna och vattnet) även fortsättningsvis 
görs tillgängligt för gångtrafik och inte får hägnas in. Detta framgår 
bland annat under rubriken Genomförande i planbeskrivningen på 
s.25.

Kommunen kommer inte i detaljplan att förbjuda en andra utfart 
från fastigheten Korpemåla 1:139. En andra utfart skulle kunna 
minska antalet backningsrörelser kring verksamheten och öka 
trafiksäkerheten. 
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Ändringar om detta berör rubriken Platsens förändringar, Planerad bebyggelse s. 23. 
• Förklaring av planbestämmelserna har reviderats efter ändringar i plankartan på s. 27.
• En liten justering i text har gjorts där kommunens avsikt att ändra tomträttsavtalet nämns. Ett förtydligande 

av att även ”vägen” ska vara tillgänglig för gående. ”Kommunen har för avsikt att revidera tomträttsavtalet 
så att V2 området (vägen/gångstigen som går över fastigheten Korpemåla 1:139 samt marken mellan denna 
och vattnet) även fortsättningsvis görs tillgängligt för gångtrafik och inte får hägnas in.” Detta rör rubrikerna 
Strandskydd s.10-13, Gator och trafik s.21 samt Genomförande s.25.

• En parentes (som spolplatta) har lagts till efter texten särskild reningsanordning under rubriken Förorenad mark, 
s.20 som ett förtydligande. Ett förtydligande om att spolplatta inte är ett krav med dagens förutsättningar 
har även gjorts under rubriken Miljökvalitetsnormer s.24.

• Kommunen har gjort bedömningen att planområdet med föreslagen markanvändning småbåtshamn, 
med möjlighet till båtupplag samt parkering, (mindre känslig markanvändning) inte påverkas av deponin 
som ligger utanför planområdet. Det indikeras i MIFO inventeringen att deponin främst innehåller 
trädgårdsavfall och schaktmassor och riskerna bedöms små. Dock ska de deponier som har riskklass 
1 och 2 genomgå fortsatt undersökning med provtagning. Enligt ett föreläggande från miljönämnden 
till kommunstyrelsen ska en MIFO fas 2 (provtagningar) göras på den här deponin. Den relativt höga 
riskklassen 2, i MIFO inventeringen, beror troligen till största delen på närheten till vatten. Deponin är även 
högt prioriterad i turordningen för provtagning på grund av närheten till vatten.  Marken här är morän och 
spridningsförutsättningarna är därmed måttliga. Dock ligger den havsnära vilket kan innebära ett utbyte 
mellan grundvatten och havsvatten som då medverkar till att eventuella föroreningar sprids och även då kan 
påverka vattenlevande organismer. Förtydligande kring detta har gjorts under rubrik Förorenad mark på 
s.18-20.

• Kommunen känner inte till att det har förekommit några båtupplag på Korpemåla 1:139. Båtarna har 
tidigare varit upplagda vid Saltor. En miljöinventering av WSP, 2021, har tagits fram som beskriver en låg 
föroreningsrisk från båtar i området och provtagning som bekräftar de låga nivåerna (gällande för MKM). 
Kommunen gör bedömningen att det inte bör finnas någon problematik med föroreningar i marken. 
Kommunen har tidigare gjort tillsyn vid småbåtshamnen. Ett förtydligande av detta görs under rubrik 
Förorenad mark s.18-20.

• Texten under rubriken Strandskydd på s.10-13 har reviderats. Kommunen väljer att ta bort motiveringen 
”att området redan används på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 
7 kap 18 c § p 1 MB (miljöbalken)”. Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring varför 
båtupplaget inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område. Här har även ett förtydligande gjorts att 
tillgängligheten för allmänheten på V2 området även är viktig för friluftslivet. Generellt har resonemanget 
kring upphävandet av dear av strandskyddet utökats och även kompletterats med kartor för att tydliggöra.

• Figur över vägstruktur på s.21 har ändrats så att vägens markerade sträckning är korrekt.

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER:

• Med hänsyn tagen till befintliga förhållanden (redan hårdgjorda ytor och bebyggelse), samt tillåten byggrätt 
innebär den nya egenskapsbestämmelsen b2 att endast 25% av fastighetsarean får hårdgöras genom antingen 
bebyggelse eller markbeläggning. Vi har inte nått hela vägen till de 20% som Länsstyrelsen önskade. 
Kommunen har gjort en avvägning och möter Länsstyrelsens önskemål halvvägs genom att minska 
byggrätten på användningsområde V1 från 30% till max 25% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Länsstyrelsens önskemål var 20%. Kommunen bedömer att 25% byggrätt är lämplig i området.

• Det träd som genom naturvärdesinventeringen har bedömts som skyddsvärt (jätteeken) samt de träd som 
snart blir skyddsvärda i framtiden bedömer kommunen redan har tillräckligt skydd vilket beskrivs under 
rubriken Natur och kulturmiljö på s.15 i planbeskrivningen. Träd inom planområdet kommer inte att 
skyddas ytterligare genom bestämmelse i plan. Detta önskades av Länsstyrelsen under Upplysningar, Natur 
och Planbestämmelser. 
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• Planområden ingår i ett större område med enskilt huvudmannaskap. Att skapa allmän platsmark här skapar 
även ett potentiellt förvaltningsproblem för kommunen. Kommunen önskar inte omvandla redan befintlig 
kvartersmark till allmän platsmark här. Dels finns redan ett befintligt tomträttsavtal för fastigheten 1:139 med 
befintliga bryggor och klubbhus på det V2 område som Länsstyrelsen föreslås ska planläggas som allmän 
platsmark/naturområde med strandskydd. Kommunen avser att behålla denna mark som kvartersmark 
även tillsvidare med den redan beskrivna ändringen i tomträttsavtalet. Här finns goda förutsättningar för 
att verksamheten och det rörliga friluftslivet kan samexistera, då strandsskyddet återinträder för delar av 
området. Ett nytt tomträttsavtal säkerställer allmänhetens tillgång till området.

• Peter Möller hade önskemål om att förbjuda genomfartstrafik över fastigheten Korpemåla 1:139. 
Kommunen kommer inte i plan att förbjuda en andra utfart från fastigheten Korpemåla 1:139. En andra 
utfart skulle kunna minska antalet backningsrörelser kring verksamheten och öka trafiksäkerheten. 

Mönsterås kommun den 20 november 2020. Rev. 12 maj 2021.

Emma Bensköld Frida Emtorp
Planarkitekt  Planarkitekt


