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Samhällsbyggnadskontoret
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572 28  Oskarshamn

Remissyttrande: Detaljplan för del av Oskarshamn 3:2, handelsplats vid mellersta 
infarten ”Fredriksberg”, Centralorten, Oskarshamns kommun

Biologiska Sällskapet har vid flera tillfällen under 2012 besökt det område som är aktuellt för 
rubricerade detaljplan. I äldre tid ingick större delen av det i den så kallade Nynäshagen, som var känd 
för sin rika flora och vackra hagmark. 
Stora delar av Nynäshagen har i senare tid tagits i anspråk av bebyggelse och vägar men inom och 
närmast kring det nu aktuella området finns fortfarande mycken värdefull natur kvar. Den präglas bland 
annat av stora ekar med en artrik undervegetation.  Samrådshandlingen ger en bristfällig beskrivning av 
områdets naturvärden genom att ensidigt framhålla värdelös mark,
Större delen av området har under många år fått växa igen så att det nu är svårt att uppfatta att här 
finns partier med ekskog med grova träd. Det gäller särskilt östra delen där en röjning skulle ta fram ett 
mycket attraktivt naturområde.
Nordost om nuvarande gångtunnel vid lasarettet finns en ekbacke med mycket grova träd som skulle 
naggas i kanten av den planerade byggnationen och i övrigt starkt negativt påverkas.
Byggnation på en tidigare deponi kan leda till svåröverskådliga problem och omfattande behov av 
sanering.

Vi vill framhålla att exploateringen
• hindrar utnyttjande av Döderhultsdalen för friluftsliv och rekreation
• förfular landskapsbilden mycket kraftigt
• förstör ett område med höga naturvärden
• undergräver möjligheten till den planerade järnvägsdragningen väster om väg E22

Vi anser att området har så höga naturvärden och är så väsentligt som friluftsområde för 
de närboende att exploatering ej bör förekomma. Den alternativa lokaliseringen längre 
mot sydost är ur natur- och miljösynpunkt klart att föredra och bör utredas närmare.
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