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

DETALJPLAN FÖR

KORPEMÅLA 1:139 M. FL.
KORPEMÅLA SAMHÄLLE,

MÖNSTERÅS KOMMUN, KALMAR LÄN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Under samrådsskedet prövade kommunen att genomföra detaljplanen med begränsat 
standardförfarande. Efter inkomna samrådsyttranden har kommunen beslutat att övergå till utökat 
förfarande. Planen har varit föremål för samråd under tiden 13 mars 2020 till och med 3 april 2020. 
Handlingarna har sänts ut till sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda myndigheter, 
förvaltningar och föreningar. Samrådshandlingarna har dessutom funnits tillgängliga i kommunhusets 
entré, på kommunens tekniska förvaltning samt på www.monsteras.se. 

Följande har yttrat sig under samrådstiden:

INKOMMANDE DATUM ANMÄRKNING

STATLIGA ORGAN
Lantmäteriet
Länsstyrelsen

2020-03-30 
2020-04-07

Ja
Ja

ÖVRIGA
Karl-Erik Berg och Birgitta Jansson
Jonas Dagerskog och Lotta Lindstam
Friedrich Jooss
Claes Thagemark
Roger Östlund
Korpemåla Vägförening genom ordf. 
Nils Barrefelt
Peter Möller

2020-03-17
2020-03-20
2020-03-31
2020-03-31
2020-04-01

2020-04-08
2020-04-24

Nej
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja
Ja
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Noteras. Planbeskrivningen har reviderats. 

Noteras. Planbeskrivningen har kompletterats med 
information kring detta. 

Noteras. Planbeskrivningen har reviderats.

Lokalgatan lyfts bort från planen och kommer även framöver 
att regleras av gällande plan. Planförslaget omfattas nu endast 
av kvartersmark.

STATLIGA ORGAN

2020-03-30 LANTMÄTERIET
Vid genomgång av planförslagets handlingar 
(daterade 2020-03-09) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras

Genomförande
Enligt genomförandebeskrivningen ska antingen 
parkeringsområdena köpas eller arrenderas ut.

Vid köp behövs det en efterkommande 
lantmäteriförrättningen. För att kunna genomföra 
förrättningen genom fastighetsreglering eller 
avstyckning behöver Korpemåla ga:5 omprövas. 
För att en omprövningsförrättning ska vara möjlig 
behöver 35 § anläggningslagen vara uppfyllt. 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.

I anläggningsbeslutet från år 2013 framgår det i bla 
förrättningskartan att parkeringsområdena, dock med 
annan utformning, ingår idag i Korpemåla ga:5 med 
de ändamål som anges i gällande detaljplan.

Om genomförandet avses genomföras med 
arrende vill Lantmäteriet upplysa om reglerna 
kring förhållandena mellan officialrättigheter 
och avtalsrättigheter. Om rättigheterna kan 
utövas parallellt möts inga hinder. Men om 
rättigheternas utövande går emot varandra så trängs 
avtalsrättigheten undan, officialrättighetern har 
således bättre rätt till området än avtalsrättigheter. För 
vidare information se 12 § anläggningslagen.

Lokalgata
Enligt planförslaget skall allmänna platser skötas 
av kommunen. Men i nu gällande plan och således 
områdena runt omkring efter antagande gäller 
enskilt huvudmannaskap. Det ger som konsekvens 
att omprövning av Korpemåla ga:5 måste ske om 
planen skall kunna genomföras och kommunen blir 
huvudman för lokalgatan.
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Svårigheter med att använda x-område i ort 
med enskilt huvudmannaskap samt otydlig 
beskrivning i planhandlingarna. 
I det aktuella planförslaget finns x-område utlagt och 
det är inte tydligt beskrivet hur genomförandet ska gå 
till. Eftersom planförslaget ligger i en ort där det inte 
tillämpas kommunalt huvudmannaskap finns det en 
del praktiska problem vid genomförandet.

Generellt gäller följande för x-områden:

• Genom att lägga ut x-område i en detaljplan   
reglerar kommunen så att byggnadsnämnden  
inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten  
att bilda en rättighet för allmänhetens tillträde till 
x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd 
krävs det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. 
ett servitut till förmån för en kommunal fastighet.
• Om någon annan än kommunen äger marken kan 
ägaren kräva att kommunen ska ordna en rättighet för 
att använda utrymmet och betala ersättning för detta.
• Vid en värdering för upplåtelse av rättighet 
inom ett x-område används fastighetens 
marknadsvärdeminskning plus ett tillägg om 25% 
som värderingsmetod.
• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och 
underhåll av anläggningar på x-områden. Om ingen 
annan bygger ut anläggningar på området faller det 
därför rimligen på kommunen att ordna detta.
• Kommunen är skyldig att sköta underhåll och 
renhållning inom x-områden sedan man t.ex. skapat 
rättighet för området.
• Om kommunen och markägaren inte skrivit något 
avtalsservitut kring x-området krävs det att det är av 
väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att 
det ska vara möjligt att bilda ett servitut på x-området 
i en lantmäteriförrättning.

I en ort där det inte tillämpas kommunalt 
huvudmannaskap kan dessutom följande problem 
uppstå:

• Svårigheter för kommunen att ordna med 
snöröjning och underhåll av x-området eftersom det 
inte finns kommunal skötsel av det övriga gatunätet.
• Till skillnad från vad som gäller för allmän   
plats finns det finns ingen möjlighet att tvångsvis 
bilda gemensamhetsanläggning på ett x-område.

X-området gar tagits bort och planbeskrivningen har 
förtydligats. Kommunen har för avsikt att revidera 
tomträttsavtalet så att ytan närmast vattnet (mellan vägen 
som går över fastigheten Korpemåla 1:139 och vattnet) även 
fortsättningsvis görs tillgängligt för gångtrafik och inte hägnas 
in. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSYTTRANDE PLANFÖRFATTARENS KOMMENTAR

4

• Om trots detta en gemensamhetsanläggning ska 
bildas på ett x-område medför värderingsreglerna för 
x-områden att den berörda markägaren får en annan 
ersättning än vad som skulle gällt ifall en ga upplåtits 
på vanligt sätt.

I planbeskrivning behöver det framgå tydligt på 
vilket sätt som x-området ska finansieras och byggas 
ut och med vilken form av rättighet som områdets 
tillgänglighet ska garanteras. I många fall finns det 
skäl som talar för att kommunen borde överväga 
att istället för att lägga ut området för gång- och 
cykeltrafik som x-område planlägga det antingen 
som:

• allmän plats
• g-område för att hindra bygglov som kan motverka 
ga:n och visa var ga bör upplåtas (men absolut inte gx 
som inte är tillåtet).
• inte lägga ut någon bestämmelse alls på 
kvartersmarken (på kvartersmark går det fint att bilda 
ga även utan g-områden)

Ska markanvisningsavtal tecknas?
I planbeskrivningen framgår inte om något 
markanvisningsavtal ska tecknas. Om avsikten 
är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen 
enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL, redan i samrådsskedet 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen.

2020-04-07 LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsens synpunkter gällande 
Miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten samt dagvatten, 
hälsa och säkerhet samt strandskydd 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. 

Noteras. Tack för utförligt yttrande. 

Nej, ett markanvisningsavtal ska inte tecknas. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten
I småbåtshamnen tillåts en stor nybyggnad 
samt parkering och därmed ska alltså förslaget 
planområde hårdgöras till stor del. Det behövs 
därför göras en dagvattenutredning hur dagvattnet 
ska kunna renas och fördröjas innan det går 
ut i Östersjön. Kustvattnet får inte belastas 
ytterligare med föroreningar och näringsämnen 
eftersom måttlig status råder i dagsläget. I 
småbåtshamnar förekommer verksamhet som kan 
ge föroreningar, se vidare avsnittet om förorenad 
mark. Om föreslagna exploateringar ger betydande 
miljöpåverkan i området kommer det att krävas 
en miljökonsekvensbeskrivning. Det vore bra om 
kommunens miljökontor kan göra en kompletterande 
undersökning av detta. 
Det finns heller ingen mark föreslagen för eventuell 
dagvattenhantering. Planförslaget hanterar inte 
heller VA-frågorna utan enbart kommenterar 
att det troligen inte kommer att behövas. 
Kommunalt huvudmannaskap borde diskuteras, 
för genomförande och underhåll av nödvändiga 
installationer för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Med denna närhet till havet måste detta 
utredas närmare. 

Strandskydd
Strandskydd om 100 meter återinträder i 
planförslaget. I planbeskrivningen nämner 
kommunen att strandskyddet kommer att upphävas 
vid antagande av ny detaljplan. Dock saknas såväl 
kommunens ställningstagande till upphävandet i 
planbeskrivningen som bestämmelse på plankartan. 

I gällande plan anges följande för området; ”lämpligen 
bör det säkerställas för rekreation, till exempel med hjälp 
av skötselbestämmelser. Vidare sägs att All mark inom 
planområdet (med undantag av bostadstomten) ska även i 
fortsättningen vara tillgänglig för allmänheten. De värdefulla 
blandskogsområdet bör långsiktigt säkerställas för rekreation, 
till exempel med hjälp av skötselbestämmelser.” 

Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i 
en detaljplan förutsätter att det finns särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. De skärskilda 
skälen är desamma som vid dispensgivning. 
Kommunen ska i planbeskrivningen motivera vilket/
vilka skäl som ligger till grund för upphävandet 

Kompletterande undersökning och bedömning av kommunens 
miljö- och byggavdelning har genomförts och arbetats in i 
planförslaget. 

Planbeskrivningen har kompletterats med ställningtagande 
och information vad gäller dagvattenhantering genom lokalt 
omhändertagande samt föroreningar. Det är kommunens 
bedömning även fortsättningsvis att exploateringen inte medför 
någon betydande miljöpåverkan och en MKB bedöms inte 
nödvändig. 

Planområdet kommer även fortsättningsvis att till stor del 
bestå av genomsläpplig yta samt grönytor. Dagvattnet ska 
omhändertas lokalt (LOD) på den egna fastigheten genom 
infiltration. Detta har förtydligats i planbeskrivningen. 
Vad gäller VA så är fastigheten redan ansluten till VA-
ledningar via gemensamhetsanläggningen Korpemåla ga:1. Ev. 
ny byggnad ska vid behov av VA anslutas till samma VA-
ledningar. Planbeskrivningen är kompletterad med information 
kring detta.

Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens 
ställningstagande och motivering utifrån de särskilda skäl som 
ligger till grund för upphävandet.
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att 
strandskyddet är upphävt. 

Beskrivningen av de delar som berörs i gällande detaljplan 
har förtydligats i planbeskrivningen. 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 tillåts samt att byggrätten 
har utökats på mark som redan i befintlig plan var avsedd 
för småbåtshamn. Se planbeskrivningen s.9 där gällande plan 
beskrivs i text och bild. 
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liksom skälen för den avgränsning som gjorts. 
Kommunen ska även visa på om intresset som avses 
med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. 
Strandskyddet bör aldrig upphävas mer än vad som 
behövs för att genomföra planen. På plankartan 
ska även en administrativ bestämmelse finnas som 
visar var strandskyddet avses upphävas. Eventuella 
illustrationer av betydelse för bestämmelsen bör 
också finnas med i planbeskrivningen. Se även 
synpunkter under Natur.

Hälsa och säkerhet

Översvämningsrisk
I detaljplaner ska kommunen bedöma om det 
krävs särskilda klimatanpassningsåtgärder för 
att planområdet ska anses som lämpligt för 
den användning som planen anger. Risken för 
översvämning handlar inte enbart om påverkan på 
liv och hälsa, utan det finns även andra konsekvenser 
som bör beaktas vid en bedömning av risken. Det 
kan till exempel handla om egendomsskador eller 
skador eller avbrott på vissa verksamheter eller 
funktioner. Det kan också handla om översvämning 
av verksamheter som leder till spridning av 
föroreningar och miljöskador. Vid bedömning av 
markens lämplighet utifrån översvämmningsrisken 
räcker det inte att enbart bedöma om de planerade 
byggnaderna kan klara översvämningssituationer. 
Även omkringliggande mark inom planområdet bör 
bedömas. Detta gäller särskilt med avseende på vägar 
och gator och övrig tillgänglighet till byggnader. 

Förorenad mark
Det saknas en redovisning om Förorenade områden 
i planhandlingar. Småbåtshamn Korpemåla, 
fastigheten Korpemåla 1:139, är ett registrerat 
objekt i den nationella databasen över potentiellt 
förorenade området, EBH-stödet. Detta bör framgå 
i planbeskrivningen. En objektssammanfattning från 
EBH-stödet skickas med som bilaga. 

Småbåtshamnar och uppställningsplatser har visat 
sig vare ett större problem gällande föroreningar 
än man tidigare har vetat. Detta är viktigt att ha 
problematiken i åtanke när detaljplanen aktualiseras. 
Information om problematiken finns i Statens 
geotekniska instituts publikation ”Förorenad 

Det är kommunens intention att ändra tomträttsavtalet så 
att delen med prickad mark närmast vattnet, mellan vägen 
som går över fastigheten Korpemåla 1:139 och viken, förblir 
tillgänglig för gångtrafik även fortsättningsvis. 

Plankartan har kompletterats med bestämmelse att 
huvudbyggnads konstruktion ska klara naturligt 
översvämmande vatten upp till 2,8 meter över havsvattennivån. 
Planbestämmelsen har kompletterats med information om 
detta samt att eventuell spolplatta måste säkras för temporärt 
översvämmande vatten. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
potentiellt förorenad mark. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
verksamheten som potentiell källa till föroreningar samt hur 
föroreningar bör begränsas. Verksamheten, som idag drivs av 
Pataholms Seglarklubb, har tagit årsmötesbeslut om att endast 
ha giftfria båtar. 
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mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar 
Inventering, undersökning, riskbedömning och 
åtgärd” (http://www.swedgeo.se/globalassets/
publikationer/sgi-publikation/sgi-p42.pdf) och 
rapport från Länsstyrelsen Västra Götalands 
”Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden 
vid uppställningsplatser för fritidsbåtar” (http://
www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/
Fritidsbatar/tillsynsstod-rapport-2019-30.pdf) 
Kommunen behöver ha en plan för hur eventuellt 
uppkomna föroreningar ska hanteras. Dessa 
tillsammans med vald information om eventuell 
föroreningsproblematik behöver motiveras och 
konkretiseras i planhandlingarna.

Undersökning – betydande miljöpåverkan
Det vore bra om kommunens miljökontor kan göra 
en kompletterande undersökning av planförslaget. I 
småbåtshamnar förekommer verksamhet som kan 
ge föroreningar, se vidare avsnittet om Förorenad 
mark. Föreslagna exploateringar kan ge betydande 
miljöpåverkan i området, vilket då kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Upplysningar

Natur
Kommunen anger i undersökningen att höga 
naturvärden inte påverkas. Samtidigt sägs att det inte 
finns några kända naturvärden i området. Det är 
omöjligt att svara på frågan om naturvärden påverkas 
om kommunen inte gjort en inventering. Kommunen 
måste därför göra en naturvärdesinventering enligt 
svensk standard. Den ska göras på fältnivå med 
detaljeringsgraden detalj. Om inte inventeringen 
utförs är det inte möjligt att göra en korrekt 
bedömning i undersökningen om betydande 
miljöpåverkan. Det går heller inte att bedöma 
påverkan på strandskyddets syfte i samband med 
upphävande av strandskyddet eller vilken påverkan 
detaljplanen kommer att ha på eventuella naturvärden 
i området. Utan en naturvärdesinventering går det 
inte heller att avgöra om det krävs andra prövningar 
enligt miljöbalken till exempel anmälan om samråd.

Planförfarande
Länsstyrelsens bedömning är att kommunen ska 
tillämpa utökat förfarande. Om ett område är av 

Kommunen (tillsyningsmyndigheten för verksamheten) kommer 
även fortsättningsvis att utföra kontroller och tillsyn. 

Kompletterande undersökning och bedömning av kommunens 
miljö- och byggavdelning har genomförts och arbetats in i 
planförslaget. Kommunen utför redan idag kontroller och 
tillsyn av verksamheten. Det är kommunens bedömning även 
fortsättningsvis att exploateringen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan och en MKB bedöms inte nödvändig. 

En naturvärdesinventering har genomförts och bifogas 
handlingarna, dat. 2020-05-28. Resultatet har inarbetats i 
planbeskrivningen. De naturvärden som finns påverkas inte av 
planförslaget. 

En skyddsvärd ek inventerades men bedöms inte påverkas 
av planförslaget utan kan stå kvar. Planbeskrivningen 
har kompletterats med information om att ev. nedtagning 
av skyddsvärda träd kan kräva anmälan och samråd med 
Länsstyrelsen. 

Noteras. Kommunen har beslutat att  övergå till ett utökat 
förfarande. 
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2020-03-17  Karl-Erik Berg och Birgitta 
Jansson
Jag har tagit del av planhandlingar daterade 2020-
03-09 och har inget att erinra mot de åtgärder som 
planeras. 

2020-03-20  Jonas Dagerskog och Lotta 
Lindstam
Jag har tagit del av planhandlingarna och har 
synpunkter att framföra på området markerat som P1 
inom fastigheten Korpemåla 1:126.

Jag har inget emot syftet med planändringen, att 
möjliggöra uppställning av båtar. 

Däremot är jag mycket kritisk till att befintlig 
skogområde/skogsdunge i gränsen mot bebyggelse 
i nordväst inte längre skyddas. Skogsområdet kan 
antingen lämnas utanför planområdet eller skyddas 

ÖVRIGA

betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av 
stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska ett utökat förfarande användas. Av 
prop. 2013/14:126 sid- 74-75 framgår bland annat att 
utökat förfarande bör tillämpas inom strandskyddat 
område i de fall då tidigare allmänt tillgänglig mark 
tas i anspråk. Ett begränsat standardförfarande, som 
kommunen förslår anses inte möjligt.

Planbestämmelse
Planbestämmelsen Marken är avsedd för träd bör 
kombineras med bestämmelse om marklovplikt för 
trädfällning. Vegetationsbestämmelsen behöver då 
formuleras på ett sådant sätt att träden ska finnas 
kvar men får tas ned om det föreligger särskilda 
omständigheter, till exempel säkerhetsskäl.

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

Noteras.

 

Noteras. 

Planområdesgränsen har justerats så att skogsområdet/
skogsdungen i nordväst mot angränsande bebyggelse lämnas 
utanför planområdet och skyddas som natur i gällande 
detaljplan även fortsättningsvis.
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med egenskapsbestämmelsen n1. Det är en större 
planändring att ianspråkta ett grönområde, även om 
det är litet, än att möjliggöra uppställning av båtar 
inom ett med P markerat område. I nu gällande plan 
är skogsområdet skyddat och ingår inte i planlagd 
pakeringsyta. 

Jag yrkar även att detaljplanen förtydligas med att 
inom ovan angivet område är följande inte tillåtet.

• Inte tillåtet att stängsla in området
• Inte tillåtet att bebygga området
• Inte tillåtet att ställa upp husbilar
• Inte tillåtat att hantera miljöfarliga oljor och   
färger
• Inte tillåta störande belysning

2020-03-24  Friedrich Jooss
Under förutsättning att:

a) område P1 (parkeringsplatsen) delvis förblir 
bilparkering som nu
b) område P1 inte får bebyggas med t.ex. båtskjul
c) område P1 inte för inhängnas
d) det smala bältet av växtlighet mellan P1 och 
tillfartsvägen till fastigheterna 1:69 och 1:71 förblir 
orörd

Godkänner jag förslaget till ändrad detaljplan för 
Korpemåla 1:139.

2020-03-31  Claes Thagemark
Jag har en fastighet i Södra Korpemåla men 
jag är inte någon sakägare. Som medlem i vår 
vägsamfälligheten och fick därmed information om 
Planärendet – Detaljplan för Korpemåla 1:139 m.fl. 
När jag läser följande dokument blir jag lite förvånad 
över bedömningen. 

Min förvåning baseras på att Ni gör bedömningen att 
ingen miljöpåverkan kommer att ske. Bifogar därför 
en utredning som är gjord i Stockholm avseende 
båtuppställningsplatser och miljöpåverkan. 

Jag har inget emot att det blir båtuppställningsplatser 
och är själv medlem i PSK. Miljöfrågan är viktig, 

Kommunen förbjuder inte staket på kvartersmark i detaljplan. 

Området markerat P1 har försetts med prickmark som 
innebär att marken inte får förses med byggnad. 

Husbilsuppställning är inget som tillåts per automatik i 
planen. För att ställa upp husbilar krävs bygglov. 

Hanteringen av ev. miljöfarliga kemikalier och färger, t ex. vid 
skötsel underhåll av båtar ska följa gällande riktlinjer vilket 
har förtydligas i planbeskrivningen.

Belysning är inget som regleras i detaljplanen men sannolikt 
kan det krävas bygglov, exempelvis vid uppförandet av ev. 
belysningsmast. 

a) Detaljplanen tillåter parkering med möjlighet till båtupplag. 
Det ena utesluter inte det andra men det är upp till ägaren/
arrendatorn/gemensamhetsanläggningen att avgöra fördelning 
för respektive användning. 
b) Området markerat P1 har försetts med prickmark som 
innebär att marken inte får förses med byggnad. 
c) Kommunen förbjuder inte staket på kvartersmark i 
detaljplan. 
d) Planområdesgränsen har justerats och ”det smala bältet av 
växtlighet” lämnas utanför planområdet. 

Även Länsstyrelsen har ställt krav på ytterligare undersökning 
av miljöpåverkan, något som kommunens miljö- och 
byggavdelning har undersökt ytterligare. Planbeskrivningen har 
förtydligats. 

Även kommunen ser miljöfrågan som en viktig fråga. 
Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats. 
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jag tror för oss alla, och måste hanteras på ett bra 
sätt. Frågan går ju att hantera med krav på bra 
miljöhantering och krav på hantering av spillvatten 
m.m. 

2020-04-01  Roger Östlund
Jag har tagit del av planhandlingar daterade 2020-
03-09 och har inget att erinra mot de åtgärder som 
planeras. 

2020-04-08  Korpemåla Vägförening 
genom ordf. Nils Barrefelt.
Vägföreningen motsätter sig planen, vad gäller 
gränserna för parkeringsytan på GA5. Gränserna bör 
vara enligt P1 i lantmäteriförrättningen 2012. Alltså 
trädridån mot grannfastigheterna skall vara kvar. 
Likaså skall uppställningstiderna för båtar kvarstå. 
I övrigt, motsätter sig inte styrelsen för Korpemåla 
vägförening, något av planen för Korpemåla 1:139.

2020-04-24  Peter Möller
Inledning
Naturligtvis så finns det förståelse för att PSK 
(Pataholms Segelklubb) önskar hitta en lösning för 
båt upptagning och båt upplag eftersom kontraktet 
med Baron Rappe på Saltor upphör, där tidigare 
båt upptagning och vinterförvaring skett. Den nya 
detaljplanen ändrar inte bara från förbud mot båt 
upplag till att detta blir tillåtet på fastigheten men 
även uppförande av en vinterförvaringsbyggnad för 
båtar med en icke negligerbar storlek (25x70m) och 
höjd (5,5m). Ingen annan byggnad tillåts ha dessa 
dimensioner eller höjd i Korpemåla. 

Oproportionerligt och Obefogat projekt:
Det är helt klart ett överdrivet projekt för en sådan 
liten båtklubb som PSK, ute på landet, att behöva en 
storts gigantisk (70x25, höjd 5,5m) hangar byggnad 
för förvaring av båtar under några vintermånader. 
Majoriteten av de svenska båtklubbarna, även 
betydligt större, har inga sådana infrastrukturer även 
om plats kan finnas. Som exempel kan jag hänvisa till 
de jag själv frekventerat, Oskarshamns båtklubbar, 
Stockholm med Lidingö, och Lausanne (150 000 
invånare). 

Noteras.

Planområdesgränsen har justerats och trädridån mot 
grannfastigheterna lämnas utanför planområdet. 

Uppställningstiderna för båtarna är inget som regleras i 
detaljplanen. Men som förvaltare av ga:5 kan vägföreningen 
besluta om markområdets användning samt uppställningstider 
inom detaljplanens ramar.  

Detaljplanen ger bara möjligheter till exploatering. Det är 
inte säkert att hela eller ens delar av byggrätten kommer att 
utnyttjas.
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Vinterförvaring av båtar sker i största del utomhus 
med presenning över. Dessutom går vi ju mot mindre 
kallare vintrar med betydande mindre snö. Tänk om 
alla mindre båtklubbar längs kusten skulle utses med 
denna typ av byggnad för vinterförvaring. 

Påverkan av landskapsbilden:
Utöver den ekonomisk fråga, som i det här fallet 
kanske är av mindre betydelse, så kan man inte bortse 
från en betydande påverkan av landskapsbilden. 
Ingen kan väl se någon skönhet med en sådan 
imponerande byggnad som skall trängas in på en 
liten yta i en sådan vacker naturmiljö. Vi kan ju inte 
jämföra med byggnaderna på saltor, tidigare sågverk, 
som flyter fint in i havsmiljön med stora öppna ytor. 
Litet och pittoreskt vinner alltid i tiden. 

Vad finns det för lösning? (Om nu ett båt upplag 
måste finnas i området?)
Båt upplag utan ett uppförande av en byggnad för 
PSK kan ske på de redan öppna ytor som finns 
på fastigheten med en betydande mindre åverkan 
på den omgivande skogsterrängen. Dessutom kan 
grusplanen P1, fortsättas att utnyttjas som yta för båt 
upplag under dessa månader. Det är väldigt viktigt att 
ett båt upplag omgivs av regler som t.ex. från vilket 
datum till vilket datum vinterupplag är tillåtet, att 
bockar, ställningar och kärror tas hem eller ställs upp 
ordentligt på förutsatt yta etc. 

Miljöeffekter på mark, vatten och buller: 
Andra synpunkter utöver påverkan av vegetationen 
och landskapsbilden och som inte framgår i 
rätt bemärkelse i undersökningen om planens 
miljöpåverkan, är effekterna på vatten, utsläpp, buller 
och närmiljö för boende inom området. 

Som jag tidigare nämnt är jag själv båtägare och 
känner alltså rätt bra till behovet av att båtar behöver 
underhållas regelbundet. När båtarna lyfts upp 
ur vattnet behövs oftast en högtrycks spolning 
av skrovet för att få bort växtligheter som fästs 
på skrovets yta. Detta medför ackumulering av 
växtligheter/alger som ger en lokal övergödning av 
strandkanten. Dessutom behövs oftast handtvätt 
och diverse ytaktiva medel som kommer direkt ut 
i vattnet. Finns det någon speciell yta förutsatt för 
detta vid lyftkranen med speciell uppsamlingsbrunn 
av detta vatten?

Noteras.

Detaljplanen har försetts med bestämmelser som påverkar 
utformningen på byggnaden för att den ska smälta in i 
landskapsbilden samt med omgivande bebyggelde. Fasader ska 
vara i trä samt att takvinkeln max får vara 27 grader. Vad 
gäller höjd, storlek och placering så bedömmer kommunen 
att landskapsbilden inte påverkas av förslaget i någon större 
utsträckning. 

Noteras. Den möjligheten utesluts inte av planförslaget. 

Det är gemensamhetsanläggningen (vägföreningen) vad gäller 
parkeringen i nordväst, samt verksamheten (PSK) vad 
gäller fastigheten Korpemåla 1:139 som ansvarar för och 
tillhandahåller regler och rutiner till sina medlemmar vad gäller 
t ex. skötsel och underhåll av båtar men även kring vilken 
ordning som ska hållas på fastigheten.  

Noteras. Planbeskrivningen har kompletterats.

Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller ev. föroreningar 
från verksamheten.



SAMRÅDSREDOGÖRELSESAMRÅDSREDOGÖRELSE

SAMRÅDSYTTRANDE PLANFÖRFATTARENS KOMMENTAR

12

Bottenskrapning av båtarna är i princip nödvändig 
varje säsong och sker oftast under tidiga våren. 
Genom skrapning och slipning tar man bort gammal 
bottenmålning som med andra ord åker direkt ned på 
marken och i grundvattnet. Målning, hantering och 
borttagning av diverse giftfärger, är ett hälsoproblem 
som inte kan negligeras i båt världen även om mindre 
toxiska produkter har kommit fram de senaste åren. 
Hur har detta problem tänkt förebyggas för att 
undvika åverkan på mark och vatten?

Buller är också ett hälsoproblem, inte bara för oss 
människor som lever i den närmaste omgivningen 
men även för djurlivet. Underhåll och renovering 
av båtarna sker främst under vårsidan, och det 
är väl känt att skrapning och slipning ger hög 
bullerexponeringsnivå. Detta kommer med stor 
sannolikhet att påverka lugnet för boendet som ligger 
i direkt anslutning till PSK. 

Obefogad parkeringsplats som bör tas bort i 
förmån för naturmark:
Det finns en liten parkeringsplats på detaljplanen i 
nordöstra delen av fastigheten 1:139, som idag är 
naturtomt och ingår i fastigheten 1:126. Denna bör 
tas bort från detaljplanen och förbli naturmark. Det 
finns ingen anledning att attrahera ytterligare ett 
bilåkande ned till badplatsen, och framförallt när det 
redan finns en parkeringsplats kallad P1 i nordvästra 
delen. Alla i området önskar mindre biltrafik till 
förmån av ökat gång och cykeltrafik. 

Jag avslutar detta med att säga: Vi har ju alla valt att 
tillbringa en del av våran lediga tid i ett lugn, friskt 
och i en fantastisk vacker havs miljö som Korpemåla 
erbjuder för tillfället. Jag hoppas innerligt att 
efterföljande generationer kan fortsätta att njuta av 
en bibehållen miljö och med ett väl anpassat format 
på byggnaderna i hela området. 

Ett sådant handhavande som du beskriver tillåts inte idag. 
Planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
kring detta. I övrigt vill jag rekommendera att du efterfrågar 
verksamhetens regler och rutiner vad gäller skötsel och 
underhåll av båtar.

Grundprincipen vid bullerstörningar är att den som bullrar 
eller har en verksamhet som bullrar, ansvarar för eventuell 
störning. Kommunens bedömning är dock att verksamheten 
inte kommer att alstra buller i den omfattningen att det blir en 
olägenhet för människors hälsa eller att riktväderna för buller 
utomhus överskrids. 

Parkeringen i nordöst omfattas inte längre av planförslaget. 
Dock reglerar gällande detaljplan ytan som P-plats. 
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SAMMANFATTNING
Totalt har 9 yttrande kommit in under samrådsskedet. Varav 3st har inkommit efter samrådstidens slut, 
Länsstyrelsens svar samt två övriga där den sist inkomna fått tidsdispens pga. fel adress vid utskick och därmed 
sen tillgång till handlingarna. 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:
• Plangränserna har justerats. Markområdet nordöst om fastigheten Korpemåla 1:139, med användningen P 

(parkering) i samrådsskedet har lyfts ur planförslaget. Markområdet med användningen GATA har lyfts ur 
planförslaget och planen innehåller inte längre någon allmän platsmark. Markområdet med användningen P1 
i nordväst har minskat i omfattning: Naturmarken mellan parkeringen och bebyggelsen i nordväst har lyfts ur 
planförslaget och skyddas även fortsättningsvis som NATUR i gällande detaljplan. Även plangränserna som 
gränsar till gatumark från den markytan har justerats något för att inte överlappa gaturummet i gällande plan. 

• Markområdet med användningen P1 i nordväst har försetts med prickmark (marken får ej förses med 
byggnad) samt bestämmelsen a1 (strandskyddet är upphävt).  

• Markområdet med användningen V1 kar kompletterats med användningen P1 (parkering med möjlighet till 
båtupplag) samt bestämmelserna a1 (strandskyddet är upphävt) och m1 (huvudbyggnads konstruktion ska 
klara naturligt översvämmande vatten upp till 2,8meter över havsvattennivån i RH2000). 

• På markområdet med användningen V2 har bestämmelsen x1 tagits bort. Markområdet har kompletterats med 
bestämmelserna a1 och m1. 

• Genomförandetiden är förlängd från 5år till 10 år. 

JUSTERING OCH KOMPLETTERING AV PLANBESKRIVNINGEN RÖRANDE:
• Kartmaterial har reviderats efter de nya plangränserna och bildmaterialet har delvis byts ut.
• Förfarandet i planprocessen har ändrats från begränsat standardförfarande till utökat förfarande. 
• Planens syfte har förtydligats. 
• Texten om strandskydd har kompletterats med kommunens ställningstagande och motivering. 
• Rubriken ”natur- och kulturmiljö” har kompletterats med information ur naturvärdesinventeringen dat. 

2020-05-29. Rubriken har även kompletterats med information om definitionen skyddsvärda träd samt att 
nedtagning av dessa kan kräva anmälan och samråd med Länsstyrelsen. 

• Rubriken ”förorenad mark” har lagts till med information kring potentiellt förorenad mark samt 
ställningstagande kring verksamhetens eventuella funktion som källa till förorening. (Här har även synpunkter 
från kommunens miljö- och byggförvaltning arbetats in.)

• Rubriken ”mark & vatten” har reviderats och kompletterats, bland annat kring dagens förutsättningar vad 
gäller dagvatten samt VA. 

• Rubriken ”gator & trafik” har förtydligats och kompletterats bland annat med att vägnätet redan är utbyggt.
• Rubriken ”risk, säkerhet och störningar” har reviderats och kompletterats, bland annat med hur man hanterar 

ev. spolplatta, med tanke på föroreningar, vid temporärt högvatten. 
• Rubriken ”teknisk försörjning” har kompletterats med information kring VA, dagvatten och avfall. 
• Rubriken ”miljökvalitetsnormer” har kompletterats med mer information. 
• Genomförandetiden är förlängd från 5år till 10 år. 
• Planens fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser har reviderats och förtydligats efter Lantmäteriets 

yttrande. 
• Planbeskrivningen har över lag förtydligats och kompletterats med mer information. Underrubriker har 

delats upp, underrubriken ”sammandrag av planförslaget” har utgått och bland andra redan nämnda, har 
underrubriken ”historik” lagts till.  
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Mönsterås kommun den 9 oktober 2020

Emma Bensköld
Planarkitekt

EJ TILLGODOSEDDA SYNPUNKTER:
• Länsstyrelsens synpunkt vad gäller mark speciellt avsedd för dagvattenhantering. Mark har inte avsatts specifikt 

för dagvattenhantering i detaljplanen. Däremot har kommunen tydliggjort att dagvattnet ska omhändertas lokalt 
på den egna fastigheten (så kallat LOD) samt gjort bedömningen att det finns goda möjligheter att lösa detta även 
om planens byggrätt blir fullt utnyttjad. Kommunen föreskriver ingen bestämd teknisk lösning för detta men 
anger att det ”med fördel används grönytor för utjämning och rening”.

• Länsstyrelsen nämner att kommunalt huvudmannaskap borde diskuteras vad gäller VA och dagvatten. 
Planhandlingarna har förtydligats och kanske faller den delen av yttrandet? VA finns redan via ledningar anslutna 
till en gemensamhetsanläggning. Kommunen bedömer inte att kommunalt huvudmannaskap är aktuellt. 

• Länsstyrelsens yttrande, under upplysningar, om att bestämmelsen ”Marken är avsedd för träd” bör kombineras 
med bestämmelse om marklovsplikt för trädfällning har inte hörsammats. Kommunen anser sig ha tillräcklig 
kontroll över ev. trädfällning även utan marklov. 

• Yttrande vad gäller att inte tillåta staket kring området med användningen P1 i nordväst. Kommunen förbjuder 
inte staket på kvartersmark i detaljplan. (Jonas Dagerskog, Lotta Lindstam, Friedrich Jooss)

• Yttrande om att inte tillåta störande belysning. Belysning är inget som regleras i detaljplanen men bygglov kan 
krävas, exempelvis vid uppförandet av ev. belysningsmast. (Jonas Dagerskog, Lotta Lindstam)


