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Detta examensarbete utgör det avslutande momen-
tet i mina studier på programmet Fysisk Planering vid 
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har varit universitetsadjunkt Anette Andersson och 
biträdande handledare var universitetslektor Agneta 
Sundberg. 

På min arbetsplats, Vatten och Samhällsteknik AB, 
har jag haft som uppdrag att åt Västerviks kom-
mun upprätta ett planprogram för bostäder på Sol-
bergsudde. Denna uppgift har jag utvecklat till ett 
examensarbete genom att utöka planområdet och 
lägga till deponiområdet,  att lägga till frågeställ-
ningar om möjliga förbindelser med kollektivtrafik 
och gång- och cykeltrafik, att beskriva kopplingen 
till Västervik och genom att lägga till hela analys-
delen. Utifrån analysresultaten ger jag förslag på 
bebyggelseutveckling på Solbergsudde. Till skillnad 
från förslagen i planprogrammet grundar sig försla-
gen i examensarbetet på resultaten från landskaps-
analyserna.
I examensarbetet har förslaget även kompletterats 
med gestaltningsfrågor och med ett förslag till an-
vändning av deponin samt konsekvenser.

Jag vill tacka representanter från Västerviks kommun 
som bidragit med information, underlagsmaterial 
och kartor. 

Jag vill också tacka Vatten och Samhällsteknik i Kal-
mar för att jag har kunnat sitta där och jobba på 
kvällar och nätter, min arbetskompis Eva Djupfors 
för otaliga övernattningar hos dig i Kalmar när jag 
suttit kvar och jobbat sent och inte hunnit hem till 
Karlskrona, Morgan Mattsson för datasupport och 
hela min familj som ställt upp fantastiskt under detta 
halvår.

Tack!

Yvonne Egnér
Karlskrona
April 2009



Utveckling av 
Solbergsudde

Västerviks kommun har under tiotals år haft en 
vikande befolkningsutveckling men under de se-

naste åren har en förändring skett och trenden har 
brutits. En stor satsning på att uppföra sjönära bo-
stadsområden nära staden har lockat till inflyttning, 
och kommunen vill fortsätta den utvecklingen.  

Solbergsudde ligger strax utanför Västervik och det 
finns långt framskridna planer på att där uppföra 
ett nytt attraktivt bostadsområde med blandad be-
byggelse. Solbergsudde präglas av en lantlig skär-
gårdskaraktär och idag finns där 17 bostadshus/
fritidshus som ej är planlagda. Problem finns med 
både enskilda läckande avloppsanläggningar och 
brist på färskvatten. Olika delar av området har 
både regionalt och internationellt värde och omfat-
tas av restriktioner såsom riksintresse enligt 3 och 4 
kap miljöbalken och strandskydd.

Mitt arbete har varit att analysera och 
ge förslag på hur man kan utveckla Sol-
bergsudde till ett trivsamt och attraktivt  
bostadsområde, och samtidigt bevara landskapets 
karaktär och de biologiska, kulturella och rekreativa 
värden som finns. 

Redan har många strandnära områden i Västervik 
bebyggts med friliggande villor. Flera av dessa om-
råden har uppförts utan anpassning till landskaps-
bilden och de karaktäriseras av stora exklusiva villor 
som placerats och utformats utan hänsyn till omgiv-
ning, topografi eller vattenfront. Arbetet visar därför 
hur man genom olika riktlinjer för gestaltning kan 
styra bebyggelsen så att den harmonierar mer med 
landskapet.  

Den sydvästra delen av om-
rådet utgörs av en inkapslad 
deponi, innehållande rester 
från ett pappersbruk. Depo-
nin upptar ett stort område 
som idag är outnyttjat och 
arbetet innefattar även ett 
förslag på användningsom-
råde för denna yta. 

Planförslaget möjliggör ca 
60-80 nya bostäder samt 
en förskola. Viktigt har varit 
att planera för olika boen-
deformer och bostadsstor-
lekar, så att området kan 
passa både små och stora 
hushåll. I förslaget ingår 
också flera åtgärder som 
gynnar rekreation och fri-
luftsliv.

Sammanfattning
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Solbergsudde är beläget ca 4 km sydost om Väs-
terviks centrum, på en udde som omgärdas av 

Örserumsviken i söder och Marielundsviken i norr. 
Idag finns där 17 bostadshus varav ett fåtal utnytt-
jas till permanentboende. På udden finns ett redan 
detaljplanelagt område som innehåller ett segelsäll-
skap med en småbåtshamn, ett småbåtsvarv samt 
tre bostadstomter. Förutom till segelsällskapet finns 
det inget kommunalt vatten eller avlopp utdraget till 
området och det finns heller inga kollektiva färdme-
del.

I Översiktsplan för Västerviks kommun från 2000 
ingår heltäckande områdesbeskrivningar med re-
kommendationer för tillkommande bebyggelse och 
detaljplanering för bl a Västerviks tätort. Denna 
tätortsstudie är från 1988 och exakt samma ingick 
även i Västerviks Översiktsplan 1990. Där anges 
Solbergsudde som ”övrig mark” i tätortens ytterom-
råden, med ett blandat användningssätt. För ny bo-
stadsbebyggelse på landsbygden rekommenderas 
att den lokaliseras till redan befintlig bebyggelse, 
och det gäller även i strandnära lägen. Vid verksam-
hetsetableringar på landsbygden och i skärgården 
bör särskilda hänsyn tas till befintlig bostadsbebyg-
gelse och erforderliga skyddsavstånd bör eftersträ-
vas för att motverka framtida konflikter.

Vidare konstateras i Översiktsplanen att möjlighe-
terna till ett attraktivt boende är en av kommunens 
främsta kvaliteter och detta förhållande gäller såväl 
på landsbygden och i de mindre tätorterna, som i 
Västerviks stad. Kommunens erfarenheter visar att 
förverkligandet av områden med möjlighet till att-
raktivt sjönära boende genererar en inflyttning och/
eller en permanentning av boendet som är positiv 

för kommunen. 

Genom att planera bostäder på Solbergsudde, i 
linje med kommunens mål att skapa nya attraktiva 
bostäder, kan ekonomiska förutsätt-
ningar för att leda ut kommunalt vat-
ten och avlopp till området, skapas. 
På lite sikt kan då de enskilda vatten- 
och avloppslösningar som finns där 
idag, fasas ut. Det innebär även ett 
steg mot att uppfylla de övergripande 
nationella miljömålen Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och 
Ingen övergödning. När nya bostäder 
planläggs på udden kan även de be-
fintliga bostäderna/fritidshusen plan-
läggas.

Olika delar av området är av allmän-
intresse, pga regionala och internatio-
nella värden, och omfattas av restrik-
tioner såsom riksintresse enligt 3 och 
4 kap miljöbalken, strandskydd och 
landskapsbildsskydd. Inom området 
finns även olika rödlistade arter samt 
lokala intressen som nyckelbiotoper, 
biotopskydd och kulturhistoriska vär-
den.

I söder gränsar området till Örserum-
sviken. Under 2001 - 2004 sanera-
des viken från föroreningar som här-
rörde från det tidigare pappersbruket. 
De mest förorenade massorna (klas-
sificerade som farligt avfall) transpor-
terades bort men övriga muddermas-

sor ligger idag som utfyllnad, i en inkapslad deponi, 
inne i Örserumsviken. Deponin upptar en stor yta 
som idag är outnyttjad. 

Bakgrund
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Västervik har haft en 30 år lång period av vikan-
de befolkningsmängd. De senaste två åren har 

dock trenden brutits, främst på grund av ökad in-
flyttning då många har lockats av möjligheten till ett 
attraktivt boende i Västervik. Kommunen vill fortsätta 
den goda trenden och möta efterfrågan genom att 
erbjuda havsnära boenden i närheten av Västerviks 
stad. I Översiktsplanen för Västerviks kommun beto-
nas att möjligheten att lokalisera och planlägga nya 
attraktiva bostadslägen i såväl kommunens tätorter 
som på landsbygden bör aktualiseras med syftet att 
attrahera till inflyttning.

Solbergsudde ligger endast ca 4 km från centrum-
kärnan och, eftersom det är en halvö, finns mycket 
havskontakt. Området har således precis de kvali-
teter som kommunen vill locka nya invånare med. 
Stora delar av udden omfattas dock av olika restrik-
tioner, som riksintresse enligt 4 kap MB, strandskydd 
och landskapsbildsskydd. En företagspark ligger i 
anslutning till udden. Där finns bl a två industrian-
läggningar varav den ena har ett rekommenderat 
skyddsavstånd på 500 meter till bostäder. Kan nya 
bostadsområden integreras i detta? 

Kommunen önskar en blandad bebyggelse, med 
både villor och radhus, men man vill även pröva 
möjligheten att bygga flerbostadshus, så att kom-
muninvånare som vill bo i lägenhet också kan bo-
sätta sig i denna fina miljö. 

Redan har många strandnära områden i Västervik 
bebyggts med enbostadshus. Flera av dessa om-
råden har dock uppförts utan anpassning till land-
skapsbilden och de karaktäriseras av stora exklusiva 
villor som placerats och utformats utan hänsyn till 

omgivning, topografi, vattenfront eller tradition/
historik. Kommunen vill inte att detta ska upprepas 
på Solbergsudde. Hur kan riktlinjer för gestaltning 
utformas så att en upprepning av detta undviks på 
Solbergsudde och så att en bebyggelse som är mo-
dern och som ändå harmonierar med landskapsbil-
den kan skapas?

Ett problem på Solbergsudde idag är att det saknas 
kommunalt vatten och avlopp och flera av de befint-
liga fastigheterna har bristfälliga enskilda avlopps-
lösningar, som läcker avloppsvatten till recipient. 
Risk finns också för att de kan förorena dricksvatten-
brunnar. Dricksvattenbrunnarna är heller inte håll-
bara på sikt eftersom risken för saltvatteninträngning 
är stor. 
En exploatering av området kan möjliggöra en fi-
nansiering av kommunalt vatten och avlopp för hela 
udden. En svårighet är dock att närmaste anslut-
ningspunkt ligger ca 1,5 km bort. Avståndet, samt 
det faktum att marken består av berg med ofta tunna 
jordlager, innebär att en dragning av vatten och av-
lopp kan bli mycket kostsamt. Hur löser man det på 
bästa sätt?

Övriga frågeställningar
Utöver ovanstående problem vill jag även belysa 
följande frågor:
Kan strandområdet som består av muddermassor 
(deponin) användas till något? Kan Solbergsudde 
förses med kollektiva färdmedel och kan en gång- 
och cykelväg förbinda Solbergsudde med centrum?

Problembeskrivning

Två exempel på nybyggda områden som planerats utan 
hänsyn till landskapet
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Arbetet syftar till att utifrån faktakunskap och ana-
lyser belysa Solbergsuddes kvaliteter och svag-

heter. Utifrån detta ska arbetet visa hur nya bostads-
områden med blandad bebyggelse kan integreras 
i en skärgårdsmiljö med befintliga fritidshus, och 
samtidigt bevara karaktär, friluftsliv, naturvärden och 
uppfylla syftet med strandskyddsbestämmelserna. 
Resultaten ska visas i olika planförslag. I samband 
med detta ska förutsättningarna för en utbyggnad 
av kommunalt vatten och avlopp till Solbergsudde 
utredas. Arbetet avser även till att visa på hur man 
genom olika riktlinjer för gestaltning kan styra be-
byggelsen så att den harmonierar med landskapet. 

Sammanfattande rekommendationer
Nedan följer de mål och avsikter som detta arbete 
syftar till att uppnå samt riktlinjer och rekommenda-
tioner för hur det ska åstadkommas:

Att möjliggöra ett nytt trivsamt bostads-  •
   område i ett naturskönt och havsnära  
 läge i närheten av Västerviks centrum

Att skapa ett modernt bostadsområde,   •
 med hus som formas efter topo- 
  grafin och färgas utifrån naturens färg 
 skala, samtidigt som de utstrålar nutida arki- 
 tektur

Att planlägga befintliga, inte tidigare   •
 planlagda, bostäder/fritidshus för bostads- 
  ändamål

Att undvika intrång i utpekade nyckelbiotoper,   •
 kulturhistoriska lämningar samt i skyddsom 
 råde kring störande verksamheter 

Att ej planera nya bostäder inom strand-  •

  skyddat område som inte avgränsas av befintlig  
 bebyggelse eller av befintlig väg

Att förbättra tillgängligheten till stränderna   •
 genom att anlägga nya gångstigar

Att föreslå avgränsade vattenområden där   •
 bryggor får anläggas

Att planera för en båtplats per hushåll •

Att peka ut ett strandområde som   •
 badplats

Att utreda förutsättningar och kostnader för   •
 anslutning till kommunalt vatten och avlopp  
      för befintliga och nya bostäder

Att planera bostäder som ligger mer än 2,5   •
 meter över havets medelvattennivå

Att hitta ett eller flera lämpliga användnings-  •
 sätt av deponiområdet.

Syfte

Första steget var att formulera problemställningar 
och syfte samt avgränsa området. Arbetet består 

sedan av tre delar. Den första delen är en teoretisk 
del som innefattar faktainsamling och beskrivning 
av förutsättningar inom området. Det bygger på stu-
dier av litteratur och olika dokument, inventering på 
plats, muntliga kontakter etc. Del två innefattar olika 
landskapsanalyser. Analyserna delas upp i två steg 
där steg 1 innefattar inventering och steg 2 är en 
analys av bevarandevärdet. Resultaten från del ett 
och två utmynnar i olika planförslag för området.

Metod
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Västerviks kommun och Solbergsudde

Allmänt om Västervik

Västerviks kommun ligger i norra Kalmar län i 
nordostligaste hörnet av Småland, och består 

bland annat av tätorterna Västervik, Gamleby, An-
karsrum, Överum, Gunnebo och Loftahammar. I 
kommunen - som till ytan är södra Sveriges största 
- bor ungefär 36 000 invånare, varav drygt 21 000 
bor i Västervik, 3000 i Gamleby, 1300 i Ankarsrum 
och 1300 i Överum. Övriga bor i de mindre tätor-
terna eller på landsbygden.

De största arbetsgivarna i kommunen är bland 
andra Ankarsrum Industries AB, Gunnebo AB, Öve-
rums Bruk, Elfa Sweden AB, SlipNaxos AB, Akzo No-
bel Nippon Paint AB, Landstinget i Kalmar län och 
Västerviks kommun.

Västerviks kommun är känd för den gamla hamnsta-
den Västervik och för Tjust skärgård, som har nästan 
5 000 öar, och ett vackert, kuperat och omväxlande 
landskap. Västervik brukar kallas för ”Ostkustens 
pärla” och är ett populärt turistmål.

Kommunen har relativt svårt att locka till sig före-
tag och profilerar sig därför främst som en kommun 
som kan erbjuda attraktiva boendemiljöer både på 
landsbygden och i Västerviks stad. Livskvalitet är en 
ledstjärna för kommunen och de vill locka med när-
het till arbete, service och fritid i kombination med 
möjlighet till boende i vacker miljö vid havet. Kom-
munen pekar också på möjligheten att arbetspendla 
till närliggande städer, t ex Linköping, och på så sätt 
få det ultimata boendet i Västervik, med pendlings-
avstånd till arbetsplatsen.

Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen 
medborgarundersökningar i de kommuner som vill 
delta. Hösten 2007 deltog sammanlagt 53 kommu-
ner, däribland Västervik, i undersökningen. Under-
sökningen genomfördes under tiden 18 september 
– 6 november på 1 000 personer i åldrarna 18–84 
år. Svarsandelen blev 61 procent. De övergripande 
resultaten i undersökningen redovisas som betygsin-
dex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet 
är, desto bättre betyg har kommunens medborgare 
givit åt sin kommun. 

Undersökningen består av tre delar varav den för-
sta analysen behandlar vad medborgarna anser 
om kommunen som en plats att bo och leva på. 
Analysen baseras på frågor kring åtta olika fakto-
rer: arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, miljö, 
bostäder, trygghet, kommunikationer, kommersiellt 
utbud och fritid. Vidare ingår tre 
frågor om Rekommendation som 
ligger till grund för helhetsbetyget. 
Dessa frågor belyser om kommu-
nens medborgare kan rekommen-
dera vänner och bekanta att flytta till 
Västerviks kommun. Resultatet blev 
att av medborgarna kan 58 procent 
starkt rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till Västerviks kommun, medan 12 
procent vill avråda från det.
Helhetsbetyget, Nöjd-Region-Index NRI, för hur 
medborgarna bedömer Västerviks kommun som en 
plats att bo och leva på blev 69, vilket motsvarar 
betyget 7,2 på en tiogradig skala. Detta är statistiskt 
säkerställt högre än genomsnittet för de deltagande 
kommunerna, vilket låg på 64. Tittar man närmare 
på de olika ingående faktorerna har Västerviks kom-
mun av sina medborgare fått statistiskt säkerställt 
högre betygsindex, jämfört med genomsnittet för 
samtliga kommuner, för faktorerna Miljö, Bostäder, 
Trygghet, Kommersiellt utbud och Fritid och statistiskt 
säkerställt lägre betygsindex för faktorerna Arbets-
möjligheter, Utbildningsmöjligheter och Kommunika-
tioner. Se diagram.
Diagrammet visar också att Västervik ligger högt på 
rekommendation, vilket betyder att Västerviksborna 
gärna rekommenderar andra att flytta dit.

Diagram. Nöjd-Region-Index (NRI) och 
faktorernas betygsindex för Västerviks 
kommun samt medelvärdet för samtliga 
89 kommuner i undersökningsomgång-
arna våren och hösten 2007. Ur SCB:s 
medborgarundersökning hösten 2007.
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Läge

Programområdet är beläget på Solbergsudde, 
i sydöstra kanten av Västerviks tätort, ca 4 km 

från Västerviks centrum.
Avståndet mellan Västerviks centrum och Sol-

bergsudde är knappt 4 km, men de två platserna 
är mycket olika. Västerviks centrums småstadsmiljö 
i ett flackt landskap kontra Solbergsuddes lantliga 
kuperade skärgårdslandskap med endast ett 15-tal 
hus, varav de flesta har ett enkelt utförande.
Inifrån staden leder Ludvigsdalsvägen (8) hela vä-
gen till Västerviks Industrihotell (3), där den övergår 
i Pappersbruksvägen och fortsätter in i planområdet. 
Stadens bostadsbebyggelse sträcker sig ca 3 km åt 
sudost från den innersta centrumkärnan, ungefär i 
höjd med att Ludvigsdalsvägen möter den gamla 

järnvägen. Den fjärde kilometern 
fram till Solbergsudde omgärdas 
av grönytor. Det är som ett mellan-
rum, ett grönt glapp, som bidrar till 
känslan av att planområdet har en 
lantlig och avskild karaktär. Se bild 
till höger.

Närmaste bostadsområde är 
Örbäckens villaområde (1) från 
60- och 70-talet, ca en kilometer 
nordväst om udden, på den syd-
västra sidan av Ludvigsdalsvägen. 
Ytan mellan villaområdet och Sol-
bergsudde utgörs av ett strövområ-
de (2) ett industriområde (3) och en 
deponi (4). Skyddsområdet kring 
industriområdet innebär att det 
inte är lämpligt att bygga bostäder 
i anslutning till Örbäcken. På den 
nordöstra sidan av Ludvigsdalsvä-
gen angränsar Solbergsudde till 
en golfbana (5) och norr om golf-
banan följer ett skogsområde (6) 

som sträcker sig fram till ett verksamhetsområde (7). 
Område 6 och 7 ägs av en privat fastighetsägare 
som funderar på att eventuellt planera för bostads-
bebyggelse i skogsområdet. I nuläget finns dock 
inga närmare planer. 

Programområdets läge i Västervik

Koppling Solbergsudde – Västervik

Det ”gröna glappet” mellan staden och Sol-
bergsudde. Gult markerar staden, grönt det ”gröna 
glappet ”och orange Solbergsudde.

1) Örbäckens villaområde
2) Strövområde
3) Industriområde
4) Deponi
5) Golfbana
6) Skogsområde
7) Verksamhetsområde
8) Ludvigsdalsvägen

Västerviks centrum
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På Solbergsudde och i närheten av udden finns flera 
målpunkter av allmänt intresse som lockar ut Väs-
terviksborna utanför stadskärnan. Målpunkter nära 
planområdet är Lysingsbadet och Korpaholmarna, 
Lysingsbadets camping och strövområdet vid Ör-
bäcken. Inom campingområdet finns såväl bassäng-
bad med vattenrutcbanor som havsbad med hopp-

torn, strand och klippor. Där finns också golfbana, 
restaurang, sauna och äventyrsbana mm. Inom pla-
nområdet finns småbåtsklubben och småbåtsvarvet 
samt den fina yttersta delen av udden, som är ett po-
pulärt utflyktsmål. Från centrum kan man gå längs 
med små lugna gator hela vägen, förbi Lysingsområ-
det och följa stranden ut på udden. Från udden kan 

man promene-
ra, förutom till 
Lys ingsbadet 
och centrum, 
även till Korpa-
holmarna och 
strövområdet 
vid Örbäcken. 
Med bil väljer 
man andra, 
större stråk. Se 
kartbild t v.

Tv Målpunkter 
och kopplingar 
mellan Västervik 
och Solbergsud-
de

Hopptorn

Krabbes krog inom campingområdet

Campingens strandbad

Gångbro till Korpaholmarna
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Avgränsning och areal

Planområdet omfattar ca 550 760 m2, 55 hek-
tar, och avgränsas av vattenlinjen, industriområ-

det samt åt norr av fastighetsgränsen för Västervik 
5:13. 
Området omfattar del av kommunernas fastigheter 
Västervik 5:13 och 4:81 (deponin) samt ett antal 
privata tomter.

Markägoförhållanden

Västerviks kommun äger fastigheterna Västervik 
4:81 och 5:13, medan fastigheterna Västervik 

4:83 (marinan), 4:84 (bostäder för marinan), 5:24 
(båtklubben) samt ytterligare ett antal 4:85-87, 
4:90-96, 4:98, 4:128, 5:27 och 5:33-36 är i privat 
ägo.

Landskap och topografi  

Västerviks skärgård har sprickdalslandskapets 
prägel med djupa vikar, långa smala halvöar 

och omväxlande stora och små öar med klippiga 
stränder. 
Programområdet är beläget på en udde med kupe-
rad, storblockig och bergig terräng. Berggrunden, 
som går i dagen på många ställen, består till största 
delen av granit. Inom planområdet är höjdvariatio-
nerna 0-27 meter och i den sydöstra delen sluttar 
området brant ner mot Örserumsviken. 
Den mellersta och västra delen av området domine-
ras av olika typer av barrskog, som hällmarkstallskog 
och barrblandskog. Lövinslag finns främst på den 
yttre delen av udden samt vid stigar och stränder. 

Geologi
Solbergsudde består av urgamla 
bergarter. Det finns gråvacka, 
skiffer, kvartsit, och arkos. I väster 
längst in i viken finns urgraniter, 
som består av tonalit, granodio-
rit och granit. Jordarten består av 
morän. 

Områdets geografiska avgränsning 
och närmaste omgivning

  Topografin på Solbergsudde
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Vattenområden

Solbergsudde gränsar i norr till Marielundsviken 
och i söder till Örserumsviken. Idag finns ett an-

tal bryggor utplacerade längs stränderna runt hela 
udden och de flesta har uppförts utan dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.
Vattendjupet i Örserumsviken är ca 2-5 meter och 
i sundet till Örserumsviken ca 10 meter. Örserum-
sviken har under 2001 - 2004 sanerats från föro-
reningar som släppts ut från ett pappersbruk som 
tidigare låg i anslutning till området. Se vidare under 
kapitlen om Örserumsviken, sid 28, och om Pap-
persbrukets historia och deponin, sid 21.

Stigande havsnivåer

De pågående klimatförändringarna innebär att 
havsytan kommer att stiga ca 1,7 meter över 

dagens medelvattenstånd inom hundra år. Länssty-
relsen i Kalmar rekommenderar därför alla kommu-
ner i länet att ny bebyggelse planeras så att den fär-
diga golvnivån hamnar minst 2,5 meter över dagens 
medelvattenstånd.

Friluftsliv och rekreation

Udden utnyttjas som strövområde och den yttre 
delen av udden är ett populärt utflyktsmål med 

bl a fina badklippor. Stigar löper längs med olika 
delar av strandlinjen. I norr gränsar Solbergsudde 
mot Lysingsbadet, där det finns golfbana, camping 
och bra badmöjligheter. Solbergsudde, Lysingsbadet 
och Korpaholmarna utanför Örserumsvikens myn-
ning utgör välbesökta rekreationsområden.
Seglingssällskapet och gästhamnen möjliggör fri-
luftsliv till havs, se vidare avsnittet om Västerviks båt-
varv och WSS, Westerviks Segelsällskap, sid 26.

Bild över områden vars 
marknivå ligger lägre än 2 
respektive lägre än 3 meter 
över havsytans medelvatten-
nivå.

Båtklubb Badklippor
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Fågelliv - rödlistad art
Det är gott om fågel i och i närheten av Örserum-
sviken. Inom kommunens ”Projekt Örserumsviken” 
(restaurering av viken) utfördes fågelinventeringar, 
där bl a ornitologen Thomas Ewerlid genomförde 
en noggrann inventering under år 2000. Bl a inven-
terades häckande par 
av knipa, större hack-
spett, gärdsmyg, järn-
sparv, svarthätta, grå 
och svartvit flugsnap-
pare samt entita inom 
programområdet. En-
titan är en rödlistad 
art som klassificeras 
som missgynnad, NT 
(Near Threatened). Om en exploatering kan komma 
att påverka dessa arter kan en dispens från länssty-
relsen komma att krävas.

Totalt noterades under inventeringen 114 arter kring 
Örserumsviken varav 61 antas häcka kring viken. 

Nedan redovisas de särskilda naturvärden som 
finns i området.

Nyckelbiotoper
På Solbergsudde finns två områden som har natur-
värden enligt Skogsstyrelsen (se kartbild). Det min-
dre området (0,1 ha) är en blandsumpskog och det 
större området (0,5 ha) utgörs av en ädellövskog.

Naturvärden

Rödlistade växter
Inom programområdet finns två rödlistade kärlväxter 
noterade; Genista tinctoria, färgginst (1), och Ornit-
hopus perpusillus L, dvärgserradella (2). Färgginsten 
är inte hotad men klassificeras som missgynnad, NT 
(Near Threatened). Den växer i jordbrukslandskap 
och urbana miljöer. Dvärgserradellan är en starkt 
hotad art, EN (Endangered), som noterats senast 
2005 på båtupptagningsplatsen vid Korphällan 
övre. Det är en ärtväxt som trivs på näringsfattiga 
marker.
Här finns också Saxifraga tridactylites, grusbräcka, 
som visserligen inte är rödlistad men är regionalt 
skyddsvärd då den är mycket ovanlig i Småland.
Åtgärder som kan skada dessa arter ska undvikas.

Nyckelbiotoper

Registrerade växtplatser för:
1) Genista tinctoria, färgginst
2) Ornithopus perpusillus L, dvärgserradella
3) Saxifraga tridactylites, grusbräcka

Biotopskydd
Stenmurarna inom området omfattas av biotop-
skydd enligt 7 kap 11 § MB. Om åtgärder planera 
som innebär att biotopskyddade områden påverkas 
måste dispens sökas hos Länsstyrelsen.

Nedan: biotopskyddad stenmur
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1988:950).  I utredningen kommer Riksantikvarie-
ämbetet fram till att området inte innehåller några 
förhistoriska eller andra fasta fornlämningar, men 
13 övriga kulturhistoriska lämningar (inklusive sten-
brottet) påträffades. Dessa utgörs a bl a husgrunder, 
stenmurar och gränsmärken. 

Stenbrottet anses ha ett stort kulturhistoriskt värde 
och hänsyn till detta bör tas när området planeras. 
Även de andra lämningarna kan ha ett kulturhisto-
riskt värde och de föreslås inordnas i den komman-
de exploateringen.

Kulturmiljö

Kommunen har bedömt att inga av de befintliga 
byggnaderna på Solbergsudde har några nämn-

värda kulturhistoriska värden.

Fornlämningar
Västervik är en av landets fornlämningstätaste kom-
muner, många spår finns kvar i landskapet som rö-
sen, fornborgar och hällristningar. Stora områden i 
kommunen utgör riksintresse för kulturminnesvården, 
men inte inom det aktuella området. Däremot finns 
flera fornämningar. Bl a har stora delar av udden 
nyttjats som stenbrott för granit mellan åren 1874 
och 1880, och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) beskri-
ver att där uppskattningsvis finns ett 100-tal brott 
och brytningsytor och lika många gråbergsvarpar. 
Eftersom stenbrottet är sentida är det ej enligt RAÄ 
att betrakta som fast fornlämning utan det benämns 
som övrig kulturhistorisk lämning.

Rapport om kulturlämningar
Riksantikvarieämbe-
tet har på uppdrag 
av Västerviks kom-
mun tagit fram ett 
kulturhistoriskt pla-
neringsunderlag över 
Solbergsudde, där 
fornlämningar och 
övriga kulturhisto-
riska lämningar har 
inventerats. Rappor-
ten ska motsvara en 
särskild arkeologisk 
utredning, etapp 1, 
enligt Lag om kul-
turminnen mm (SFS 

Inom planområdet finns ca 17 bostadshus, varav 
de flesta ligger utmed stranden, samt två obebygg-

da privatägda tomter. Ett fåtal av dessa hus nyttjas 
för permanentboende. Fritidshusen är i huvudsak 
byggda på 30- och 40-talet, men mot Marielundsvi-
ken finns några äldre hus från början av 1900-talet 
och några hus är nyligen uppförda. Storleken på be-
fintliga bostadstomter, som är bebyggda med en hu-
vudbyggnad, varierar mellan ca 700 – 6 000 kvm.

Karta som visar övriga kulturhistoriska lämningar
Ur Riksantikvarieämbetets rapport 2006:64

Bebyggelse

Befintliga fritidshus. Ovan Västervik 4:90. Nedan 4:95.

Riksantikvarieämbetets rapport
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Närmaste förskola samt åk 0 – åk 6 är skolan 
Fågelbäret, som ligger ca 2,5-3 km från de 

befintliga bostadstomterna. Ludviksborgs högsta-
dieskola och Västerviks gymnasium ligger inom 4 
km från planområdet. Dagligvaruaffär, vårdcentral 
och annan offentlig service finns närmast i Västerviks 
centrum, ca 4 km bort.

Trafik och gator

Området trafikför-
sörjs via en kom-

munal enskild väg som 
utgår från Västerviks 
Industrihotell (foto 1). 
Vägen är nyligen asfal-
terad, saknar belysning, 
och är i dagsläget lågt 
trafikerad. Kommunen 
sköter vägen fram till de 
sista fastigheten, Väster-
vik 4:94. Övriga vägar 
inom området sköts av 
enskilda. De har låg 
standard 
och är 
inte be-
lagda 
(foto 2). 

Offentlig service

Västerviks tätort trafikeras i dagsläget av två stom-
linjer, 1 och 2, samt linjerna 8 och 10. Närmaste 

busshållplats finns på Trollstigen, ca 2 km från be-
fintliga bostäder i programområdet, och den trafike-
ras av linje 1 och 8. Ytterligare ca 600 meter längre 
bort , på Jättegatan, nås även linje 2 och 10. Linje 1 
och 2 går ca var 20 minut dagtid måndag till fredag 
medan linje 8 trafikerar vardagkvällar, lördagar och 
helgdagar ca en gång i timmen.

Linje 10 är en linje 
som utformats spe-
ciellt för äldre och 
handikappade, bl 
a har den en gene-
rösare tidtabell som 
tidsmässigt medger 
av- och pålastning 
av rullstolar, men 
den kan användas 
av alla. Rullstolsbur-
na och andra funk-
tionshindrade åker 
lättare med Linje 
10 eftersom bussen 
är specialbyggd för 
funktionshindrade; 
den har lågt insteg 
och breda dörrar 
som underlättar vid 
av- och påstigning.
När man åker med 
Linje 10 utanför 
centrum bestäm-
mer man själv var 
man vill stiga på 

genom att ställa sig vid trottoarkanten och vinka till 
sig bussen. När man vill stiga av ber man chauffören 
stanna var som helst längs linjen. Inne i centrum går 
det av praktiska skäl inte att stanna överallt utan här 
finns fem fasta hållplatser: Stadsparken, Kvarnga-
tan, Stora Torget, Spötorget och Västerviks sjukhus. 
Bussen går en gång varannan timme måndag till 
lördag mellan ca kl 9 och 15.

Kollektivtrafik

foto 1

foto 2
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Tekniska frågor

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns inte på Sol-
bergsudde, förutom en kommunal sjöledning för 
färsk- och avloppsvatten som är dragen på havsbot-
ten från Lysingsbadet till segelsällskapet WSS. Vad 
gäller färskvatten har därför de flesta egen dricksvat-
tenbrunn. Några fastigheter har gemensam brunn 
och någon är ansluten till vattenledningen från Ly-
singsbadet. 

Samtliga fastigheter har enskilda avloppslösningar 
och flera av dessa är mycket dåliga. Vid en invente-
ring som, utfördes 1988-1989 av Miljö- och bygg-
nadskontoret, framkom att vissa avloppsanlägg-
ningars funktion var bristfälliga.  En kompletterande 
utredning av Miljö- och byggnadskontoret 1999 
ledde till att några fastigheter fick förelägganden. 
Sedan dess (omkring 2003) har bl a fastigheterna 
Västervik 1:128, 4:90, 4:91 samt 5:27 investerat 
i nya avloppsanläggningar med slutna tankar för 
svartvatten (WC) och infiltrationsanläggningar för 
BDT-vatten (bad, disk, tvätt).  Förutsättningarna 
för att kunna lösa avlopp lokalt är mindre bra på 
Solbergsudde, eftersom området till stora delar är 
bergigt och överlag har mycket tunna jordlager. Det 
finns även risk för förorening av dricksvattenbrunnar.
Den befintliga sjöledningen från Lysingsbadet har 
dimensionerna Ø40 mm (vatten) och Ø63 mm (av-
lopp).  Dessa dimensioner är för klena för att kunna 
nyttjas ytterligare i någon nämnvärd omfattning.

Anslutningspunkter för kommunal anslutning
Närmast belägna punkter för anslutning till det kom-
munala VA-nätet är vid Trollstigen och vid Lysingsba-
det, båda ca 1,5 km från planområdet. Vid Lysings-
badet finns flera alternativa anslutningspunkter. Den 

ena är den punkt där Lysingsbadets egna ledningar 
kopplas på/ansluter till kommunens VA-nät, vilket 
sker vid infarten i den norra delen av området. Inom 
bad- och campingområdet finns sedan ett antal an-
slutningspunkter, bl a vid saunan. Enligt uppgift från 
Tekniska kontoret är dock ledningarna inom Lysings-
badets område något osäkra beträffande standard, 
dimension och kapacitet.  
En anslutning av Solbergsuddeområdet måste gö-
ras till ledningar av kommunal standard och enligt 
uppgift från Teknisk Service har de båda kommunala 
anslutningspunkterna, vid Trollstigen och vid infarten 
till Lysingsbadet, erforderlig kapacitet. 

Tidigare VA-utredningar
En VA-utredning har tidigare utförts, VA-anslutning 
vid Solbergsudde av VBB VIAK AB, koncept 2000-
03-24, med syfte att utreda möjligheten till VA-an-
slutning av de 17 befintliga fastigheterna samt att 
översiktligt beräkna kostnaderna för detta. En an-
slutning till det kommunala VA-nätet vid Lysingsba-
det (vid sauna-anläggningen) förordades. Lednings-
systemet inom Solbergsuddeområdet föreslogs då 
byggas ut med LPS-system med grunt förlagda led-
ningar i isolerlåda med frostskyddskabel. LPS, Low 
Pressure System, är ett tryckavloppssystem avsett att 
komplettera eller ersätta konventionella självfalls-
system, där dessa är mindre lämpliga av topogra-
fiska, miljömässiga eller ekonomiska skäl. Ett sådant 
system passar utmärkt vid strandbebyggelse, bergig 
och kuperad terräng och då det är längre avstånd 
mellan fastigheterna. Standardutförandet är att det 
finns en pumpenhet vid varje fastighet för att ansluta 
till systemet, men om topografin tillåter kan flera 
fastigheter kopplas till samma pump.
Nya allmänna råd

Nya allmänna råd har kommit efter det att ovan-
nämnda utredning gjordes.  De nya råden, som 
trädde i kraft den 1 augusti 2006, utgår ifrån att 
behoven av rening kan variera i landskapet, både 
utifrån hälsoskydd och miljöskydd.  Tillstånds- och 
tillsynsmyndigheterna bör bedöma när det räcker 
med normal skyddsnivå och när man bör ställa 
högre krav på avloppsanordningarna, s k hög 
skyddsnivå.  Naturgivna förutsättningar, kommunala 
strategier och planer samt t ex bevarandeplaner för 
Natura 2000-områden kan vara stöd i arbetet med 
att definiera vilken skyddsnivå som behövs.

Ur naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2006:7 (till-
hörande 2 och 26 kap miljöbalken och 12-14, 18 
och 19 §§ förordningen 1998:899 om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd) om små avloppsanord-
ningar (max 25 personekvivelenter) för hushållsspill-
vatten framgår bl a följande reningskrav:

Vid normal nivå för miljöskydd förväntas av  •
 loppsanordningen uppnå minst 90 % reduk- 
 tion av organiska ämnen samt minst 70 % re- 
 duktion av fosfor.

Vid hög nivå för miljöskydd förväntas av  •
 loppsanordningen uppnå minst 90 % reduk- 
 tion av fosfor och organiska ämnen samt minst  
 50 % reduktion av kväve.

I Västerviks kommun har man lagt kraven vid hög 
nivå och dessutom ökat kraven på reduktion av or-
ganiska ämnen till 95 %.

El
Idag försörjs området med el via luftledningar.
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Västerviks Industrihotell

Strax väster om Solbergsudde, där det tidigare 
funnits en pappersfabrik, ligger idag Västerviks 

Industrihotell, dit ca 10 företag är lokaliserade.  Två 
av dessa, NC Plastteknik AB och Stena Recycling 
AB, är B-anläggningar där tillstånd från länsstyrel-
sen krävs. NC Plastteknik är ett industriföretag som 
tillverkar plast. De har ett tillstånd som medger en 
tillverkning av 240 ton plastprodukter per år, varav 
idag endast halva tillståndet utnyttjas, d v s 125 ton 
plastprodukter tillverkades 2007.

I Boverkets ”Bättre plats för arbete” rekommenderas 
ett skyddsavstånd på 500 meter från utsläppspunkt 
till bostad för plastbearbetande industrier av den typ 
NC Plastteknik utgör.

Övriga företag inom området är C-anläggningar 
(ska anmälas till kommunen). Bland dem finns bl a 
BG-lackering och Erikssons Åkeri. För dessa verk-
samheter rekommenderas kortare skyddsavstånd än 
500 meter. 

Vid saneringen av Örserumsviken deponerades 
muddermassor vid den norra stranden längst in i 
viken. Massorna är ej hälsofarliga för människan 
men är ett miljöfarligt avfall och klassas som en A-
anläggning, vilket innebär att tillstånd har krävts från 
koncessionsnämnden för deponin. Massorna har 
fastlagts i deponin med ett skyddande bentonittäcke 

och med partikelfilter mot vattnet, vilket innebär att 
inget läckage kan ske. 

För småbåtsvarv finns inget generellt rekommenderat 
skyddsavstånd, men avståndet från varvsbyggnaden 
till närmaste bostadstomt bör vara minst 100 meter 
för att minimera risken för störningar till boende.
Inom gällande plan för marinan tillåts bostäder ca 
25 meter från den befintliga varvsbyggnaden och 
avståndet till närmaste boningshus är ca 35 meter. 
Vid ett eventuellt behov av utökad verksamhet vid 
marinan är det dessa, planenliga, bostäder som kan 
bli begränsande i första hand.

Störningar och riskfaktorer 

Rekommenderat
skyddsavstånd runt 
NC Plastteknik, d v 
s område där nya 
bostäder ej bör pla-
ceras.

Orienteringstavla Västerviks Industriotell

– hälsa och säkerhet
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Pappersbruket och deponin
Vid Örserumsvikens inre strand ligger före detta Wes-
terviks Pappersbruk som bedrev verksamhet här mel-
lan åren 1915 och 1980. Produktionen utgjordes av 
papper och papp med returpapper som huvudsaklig 
råvara. Verksamheten har inneburit utsläpp av stora 
mängder PCB- och kvicksilverförorenade fibrer till 
Örserumsviken.

Från början av 1950-talet och fram till 1966 använ-
des fenylkvicksilver i produktionen för slembekämp-
ning i pappersmaskiner och rörsystem. Kvicksilver-
baserade preparat användes inom cellulosaindustrin 
också för konservering av slipmassa. Användningen 
medförde att den fiber som släpptes ut under denna 
period var förorenad av kvicksilver.
PCB tillfördes med returpapper som utnyttjades som 
råvara i produktionen. PCB användes i t ex självko-
pierande papper fram till 1972, då öppen använd-
ning av PCB förbjöds.

menteringsbassäng för avloppsvattnet innan detta 
släpptes vidare till Örserumsviken. Efter det att se-
dimenteringsbassängen var fylld fortsatte utsläppen 
till Örserumsviken, vars inre del avskärmades med 
en permanent bomläns. På detta sätt bildades med 
tiden ansenliga fiberbankar i den inre delen av Ör-
serumsviken.

Muddring
Under åren 1978 och 1979 muddrades ca 200 
000 m3 fibersediment upp från Örserumsvikens bot-
ten. Muddringen omfattade endast den inre delen 
av viken, cirka 15 hektar. Massorna deponerades i 
en öppen deponi inom fabriksområdet, i anslutning 
till den redan uppfyllda sedimentationsbassängen. 
Muddringen 1978-79 omfattade endast den inre 
delen av viken.

Westerviks Pappersbruk, 1963
Foto: Kulbackens museums arkiv

Kvicksilver Hg

Kvicksilver är en giftig tungmetall som lätt binds till pro-

teiner och därför anrikas i muskulatur och nervsystem. 

Stora mängder kvicksilver har fram till 50- och 60-talet 

släppts ut från pappers- och massaindustrin, där det 

använts som konserveringsmedel av pappersmassa 

och som bekämpningsmedel för att förhindra tillväxt 

av alger i rörledningar och maskiner. Omfattande fi-

berbankar med kvicksilver ligger nu i bottensediment 

runt om i landet. Mycket är hårt bundet så länge inte 

fiberbankarna rörs , men ändå finns ett stort läckage av 

kvicksilver från bottensedimenten. Ett 30-tal fiberban-

kar framförallt kring massaindustrier har lokaliserats. 

PCB 

PCB, polyklorerade bifenyler, är organiska föreningar 

som är svårnedbrytbara och därför långlivade i miljön. 

De ansamlas i fettvävnaden pga sin höga fettlöslighet 

och anrikas uppåt i näringskedjorna hos djur. De är 

giftiga för vattenlevande organismer och ger fortplant-

ningsstörningar hos fisk och marina däggdjur, t ex säl. 

Idag har de en allmän spridningsbild och förekommer 

i såväl luft, vatten, jord och sediment som i flora och 

fauna. I Sverige förbjöds användningen av PCB i annat 

än slutna system 1973, och 1978 totalförbjöds all ny 

användning.

Flygfoto över området från 1960-talet. 
Foto: Rikets Allmänna Kartverk

Avloppsvattnet från bruket släpptes till en början 
ut utan egentlig rening. Detta vatten innehöll pap-
persfiber och mineraliska ämnen, som sedimen-
terade i viken, främst i dess inre del. I mitten av 
1950-talet invallades ett begränsat område i vikens 
innersta nordvästra del och utnyttjades som sedi-
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Under åren 2001-2003 pågick Projekt Örserums-
viken då hela viken muddrades och 166 000 ku-
bikmeter förorenade sediment togs upp från vikens 
botten. 

Hela viken delades upp i olika muddringsområden 
vars storlek och muddringsdjup berodde på den ak-
tuella föroreningsspridningen i området.  I princip 
kan man säga att muddring skedde ner till 60-80 
cm djup under befintlig sjöbotten i den inre viken. I 
den yttre viken hade föroreningarna inte trängt lika 
djupt ner och där utfördes muddringen ner till mel-
lan 20 och 60 cm under befintlig botten. Muddring 
utfördes också inom vissa strandnära områden. 

Muddringsdjupet kontrollerades genom ekolodning 
före och efter muddringen. Muddringen pågick till 
dess att föroreningshalterna var tillräckligt låga en-
ligt miljödomens villkor. Provtagning utfördes på den 
färdigmuddrade botten. 

Deponering
De massor som redan fanns i deponin och sedimen-
tationsbassängen innehöll relativt mycket kvicksilver 
och PCB medan halterna var betydligt lägre i de 
sediment som nu muddrades upp från vikens bot-
ten. De avvattnade muddermassorna deponerades 
på Pappersbrukets område, mot stranden längst in i 
viken, på det område där förorenade massor redan 
fanns lagrade; i sedimentationsbassängen som var 
fylld med fibrer från tidigare utsläpp och den intil-
liggande gamla deponin med tidigare muddrade 
fibrer. 

Abete med skyddsskärmen vid Örserumsvikens mynning, 
september 2003. 
Foto: Christer Ramström

Bilden ovan visar hur 
deponiområdet såg 
ut i september 2002 
när de nya avvattnade 
muddermassorna bör-
jade läggas upp på 
den gamla sedimenta-
tionsbassängen. Foto: 
Christer Ramström, 
september 2002

Kartbilden visar lok-
aliseringen av den 
då redan befintliga 
deponin, det nya de-
poneringsområdet och 
utfyllnadsområdet

befintlig deponi

Även de förorenade massorna i utfyllnadsområdet 
grävdes bort och placerades i deponin och nya, 
rena massor lades ut på utfyllnadsområdet. 

deponeringsområde

utfyllnadsområde

gräns för deponering
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Uppföljning - Biologiskt undersökningsprogram
Högskolan i Kalmar, institutionen för biologi och 
miljövetenskap, har ett uppdrag av projekt Örse-
rumsviken att kartlägga och följa förändringarna 
vad gäller bottenvegetation, bottendjur och fisk-
samhällen i Örserumsviken och två referensvikar i 
närområdet. Syftet med dessa undersökningar är att 
följa utvecklingen och det ekologiska samspelet i 
den nymuddrade viken och i övrigt beskriva grunda 
vikars ekologiska betydelse. Uppdraget gäller från 
tiden före muddringen till flera år efter att mudd-
ringsarbetena är slutförda. 

Bentonit

Bentonit är ett av få material som kan klassas som både jordart och sedimentär bergart och den har bildats genom sedimenta-
tion av vulkanisk aska. Den innehåller en hög halt av lermineralet montmorillonit, som bildas vid omvandling av vulkanisk aska.
Bentoniten uppträder oftast som lerlager inuti sedimentära bergarter. Dess främsta egenskaper är dess uppsugningsförmåga, 
låga viskositet (tjockhet, tröghet) och att det utvidgar sig mycket då den tar upp t ex vatten. Förutom som bindemedel i sand 
används bentonit till tätning i tunnlar och i kattströ. Bentonitleran spelar även en stor roll i slutförvaret av använt kärnbränsle 
då den används som en extra buffert mellan berggrunden och kopparkapseln. Bentonitlera används också vid klarning av viner 
och som klumpförebyggande medel, då med E-nummer 558.

När bentonit används som tätskikt behöver den skyddas från tjäle. I Mellansverige beräknas tjäldjupet till ca 1,6 m om det 
skyddande lagren består av sand och grus. På ytor som snöröjs, t ex vägar, beräknas tjäldjupet till 1,8 m. Om täckningen består 
av lera och blandjord räknas tjäldjupet om med en korrigeringsfaktor på ca 0,7, vilket ger ett tjäldjup på mellan 1,1 och 1,3 
m. Eftersom deponier ofta ligger i oskyddade, vindpinade, lägen där snön blåser bort och då deponin ska vara beständig i ett 
långt tidsperspektiv bör tjäldjupet ligga mot de övre värdena, dvs snarare 1,3 m för lera och blandjord och upp mot 1,8 m för 
sand och grus. Naturvårdsverket rekommenderar 1,5 m.

Täckning
Sedan hösten 2003 ligger de förorenade sedimen-
ten väl inbäddade i den nya deponin. 
Deponin täcktes med dubbla tätskikt, dränerings-
lager samt skyddstäckning. Tätningen består av ett 
geomembran (helsvetsad plastduk av polyeten) som 
lades direkt på en bentonitmatta (bentonitlera som 
fixerats mellan två fiberdukar). Efter utläggning tar 
bentonitleran upp vatten och sväller till ett tätande 
skikt. Vid anslutningar mot berg tätades med bento-
nitlera blandad med sand.

Över tätskiktet lades först ett skyddslager av sand för 
att skydda tätskikten mot penetrationsskador, därefter 
ett dräneringslager av makadam för att säkerställa 
goda avrinningsförhållanden, ett grusfilter som skall 
skydda dräneringen mot igensättning och slutligen 
en skyddstäckning av morän. Den totala täcknings-
mäktigheten är ca 1,7 m. När täckningen var klar 
under våren 2004 besåddes ytan med gräs.

Bild av deponin i genomskär-
ning, som visar hur avfallet har 
täckts in
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Gällande förordningar

Strandskydd

Enligt Miljöbalken 7 kap §§ 13 och 14 gäller 
strandskydd inom området. På den norra delen 

sträcker sig strandskyddet 100 meter in och i den 
södra delen 200 meter in från vattenlinjen. Även 
motsvarande ytor ut från vattenlinjen omfattas av 
strandskydd. För det detaljplanelagda området vid 
småbåtsvarvet och båtklubben har Länsstyrelsen 
upphävt strandskyddet.

Syftet med strandskyddsbestämmelserna är att trygga 
allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtliv. 

Om kommunen kan redovisa särskilda skäl och visa 
att syftet med strandskyddet inte påverkas nega-
tivt kan Länsstyrelsen upphäva strandskyddet inom 
område som ska ingå i detaljplan. Kommunen bör 
ansöka om eventuellt upphävande av strandskydd 
i samband med detaljplanearbetets utställnings-
skede.

Riksintresse 3 kap MB

Området gränsar till riksintresse för naturvård 
och för friluftsliv, N2 och F2, som omfattar 

hela urbergsskärgården i Västerviks och Oskars-
hamns kommuner. Vattnen utanför Solbergsudde 
ingår i ett vattenområde som är av riksintresse för 
yrkesfisket. 

Riksintressen 4 kap MB

De södra delarna av programområdet omfattas 
av hushållningsbestämmelserna i 4 kap 1, 2 och 

3 §§ Miljöbalken, vilket innebär att där finns sådana 
natur- och kulturvärden att området (se bild nedan) 
som helhet är av riksintresse. MB 4:2 gäller riksin-
tresse för turism och rörligt friluftsliv och innebär att 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen sär-
skilt ska beaktas vid bedömning av nyexploateringar. 
MB 4:3 behandlar riksintresse för obruten kust vilket 
betyder att anläggningar som kan tillåtlighetsprövas 
av regeringen (MB 17:1 och 4a) ej får komma till 
stånd. Enligt 4 kap 1 § utgör dessa bestämmelser 
dock inte hinder för utveckling av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet.

Eftersom detta förslag består av ny villabebyggelse 
aktualiseras inte MB 4:3. Beträffande MB 4:2 får en 
bedömning göras om förslaget innebär en utveck-
ling av Västerviks tätort, och därmed är undantaget 
från bestämmelserna. 

Riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap §§ 1-3
Strandskyddat område

Riksintressen enligt 
Miljöbalken 3 kap

Naturvård Friluftsliv
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Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en äldre skyddsform (som 
bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen) och 

ett begrepp som inte finns i miljöbalken. Det ersätts 
successivt med andra skyddsformer, men fram tills 
dess gäller bestämmelserna i landskapsskyddsom-
rådena. Länsstyrelserna handlägger landskapsbilds-
skyddet.

Skyddet innebär att särskild hänsyn till landskaps-
bilden ska tas vid placering och utformning av ny 
bebyggelse. 

En ca 100 meter bred yta längs uddens nordöstra 
kust omfattas av landskapsbildsskydd.

I tätortsstudien för Västerviks tätort från 1988 (del 
av Översiktsplanen) anges Solbergsudde som ”öv-

rig mark” i tätortens ytterområden, med ett blandat 
användningssätt.

Detaljplaner
Programområdet är inte tidigare detaljplanelagt, 
förutom småbåtshamnen och småbåtsvarvet, där en 
detaljplan som vann laga kraft 1995-02-09 gäller. I 
planen ingår även tre vanliga bostadstomter och en 
bostadstomt till varvet.

Landskapsbildsskydd

Detaljplanelagt område

Utdrag ur gäl-
lande detalj-
plan för små-
bå t shamnen 
och marinan

Gällande planer
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Småbåtsvarvet – Västerviks Båtvarv
Västerviks Båtvarv startade 1942 och man 
tillverkade då segel- och motorbåtar i trä. 
På 1960-talet förändrades verksamheten till 
reparationer och ombyggnad av trä- och 
plastbåtar, och var så fram till 1980-talet då 
företaget även började med kvalificerade 
förlängningar av trä- och plastbåtar. Senare utöka-
des verksamheten med båtplatser i sjön, vinterför-
varingar ute och inomhus, tvättning, vaxning, bot-
tenmålning, konservering av motorer etc. Företaget 
drivs nu i dag av tredje generationen.

Westerviks Segelsällskap WSS - båtklubb
Westerviks Segelsällskap är ett av två segel-
sällskap i Västervik. Sällskapet bildades 1885 
och är ett av Sveriges äldsta. De har ca 350 
medlemmar och en mycket aktiv verksamhet. 
I WSS klubbhamn finns 116 båtplatser i sjön 
varav 20 gästplatser samt 100 båtplatser 

på land. Klubben erbjuder service i form av bastu, 
båtkran, dusch, elektricitet, färskvatten, livsmedel, 
grillplats, mastkran, miljöstation, restaurang, slip, 
tvättmaskin, WC samt lånecyklar så att båtgästerna 
kan cykla in till centrum. 
Klubben har ett klubbhus som invigdes i september 
1990, ritat av medlemmen arkitekt SAR Hans-Olof 
Elfström

Lagar om miljöbedömningar av planer och program
Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar 
av planer och program (plan- och bygglagen, PBL, 
5 kap 18§ och miljöbalken, MB, 6 kap 11§) skall 
kommunen genomföra en miljöbedöm¬ning för 
alla detaljplaner och planprogram som kan antas 
medföra be¬tydande miljöpåver¬kan. Som stöd för 
kommunens ställningstagande om detta görs först en 
behovsbedöm¬ning. Om den visar på att genom-
förandet av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning göras och 
redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Kommunens ställningstagande
Kommunens ställningstagande är att genomförandet 
av detaljplanen inte kan antas medföra någon bety-
dande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning-
en av mark och vatten. Genom att området tillåts 
för permanentboende medför detta en utbyggnad 
av kommunalt avlopp vilket är positivt för närmil-
jön och minskar på så sätt risken för föroreningar 
av befintliga grundvattentäkter. De mest värdefulla 
naturområdena avses inte exploateras utan kom-
mer att regleras som naturmark i planen. Tomterna 
föreslås bli relativt stora vilket bidrar till att behålla 
naturkaraktären. Planförslaget skapar en attraktiv 
boendemiljö med möjlighet till havsutsikt och närhet 
till rekreation.

Kommunen har gjort den sammanvägda bedöm-
ningen att en miljöbedömning, enligt 5 kap 18 § 
PBL och 6 kap 11 § MB inte behöver upprättas, då 
den planerade utbyggnaden inte anses utgöra en 
betydande olägenhet som avses i PBL 3, kap 18 §. 

Behovsbedömning

Västerviks Båtvarv med bryggor WSS - klubbhus och bryggor
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Nationella och regionala mål

Förenlighet med miljömålen - Nationella miljömål
Sveriges regering och riksdag har antagit 15 natio-
nella miljömål för att främja en ekologiskt hållbar 
utveckling. Av betydelse i detta sammanhang be-
döms vara miljömålen ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” samt ”God bebyggd miljö”, vilka 
sammanfattas enligt följande; 

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt 
hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall 
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevel-
sevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 

För miljömålet god bebyggd miljö kan följande vara 
relevant för projektet; 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra 
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till 
en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålen ska 
nås inom en generation.

Förenlighet med miljömålen - Regionala miljömål 
Utifrån de nationella miljömålen har Länsstyrelsen 
i Kalmar län utarbetat regionala miljömål i form av 
olika delmål. För detta projekt är följande delmål, 
under ”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård”, de mest relevanta:

Åretruntboende i skärgården
Inom en generation, år 2020, är fler människor 
åretruntboende i Kalmar läns skärgård än år 2003. 
För miljömålet God bebyggd miljö har Länsstyrel-
sen utarbetat en strategi som innehåller ställnings-
taganden till de fyra strecksatserna i det nationella 
delmålet: 

hur ett varierat utbud av bostäder, arbets-  •
 platser, service och kultur kan åstadkommas  
 så att transportbehovet minskar och förutsätt- 
 ningarna för miljöanpassade och resurssnåla 
 transporter förbättras 

hur kulturhistoriska och estetiska värden skall   •
 tas till vara och utvecklas

hur grön- och vattenområden i tätorter och   •
 tätortsnära områden skall bevaras, vårdas och  
 utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som  
 friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord  
 yta i dessa miljöer fortsatt begränsas 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det 
svenska miljöarbetet som regleras i 5 kap miljöbal-
ken. MKN meddelas normalt av regeringen för att 
miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i 
Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna ge-
nomföras. Miljökvalitetsnormer gäller för vissa geo-
grafiska områden eller för hela landet och omfattar 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa 
skador på eller olägenheter för människors hälsa el-
ler miljön. 
Enligt 5 kapitlet miljöbalken, med tillhörande för-
ordning, finns i Sverige miljökvalitetsnormer för fö-

rekomst i utomhusluft av kväveoxider, svaveldioxid, 
bly och partiklar. Miljökvalitetsnormerna anger föro-
reningsnivåer som inte får överskridas. 

Folkhälsomål och barnperspektiv
Många faktorer i samhället påverkar folkhälsan. 
Riksdagen beslutade under år 2002 om 11 natio-
nella målområden för att förbättra folkhälsan och 
minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i 
befolkningen. De hälsomål som främst är relevanta 
för detta projekt är Trygga och goda uppväxtvillkor 
samt Sunda och säkra miljöer. 

För att stärka barnperspektivet i planeringen anser 
Barnsäkerhetsdelegationen att miljökvalitetsmålet 
om God bebyggd miljö bör utvecklas utifrån barns 
och ungdomars rättigheter och behov. Barnsäker-
hetsdelegationens uppgift är att belysa barns miljöer 
och målsättningen är att belysa säkerhet, skadefö-
rebyggande arbete och rätt till rekreation och lek.
Barnperspektivet handlar också om att tillgodose 
barns och ungdomars behov och intressen utifrån 
FN:s konvention om barns rättigheter, vilket innebär 
att barnperspektivet bör genomsyra planeringen i 
syfte att få till stånd en bebyggd miljö som är anpas-
sad till barns förutsättningar.

De två målen strävar efter att förbättra människors 
hälsa och livsmiljöer. Såväl vuxnas som barns behov 
och intressen är viktiga att beakta i planarbetet. En 
trygg närmiljö är en grundläggande rättighet liksom 
trafiksäkerhet, mötesplatser, rekreationsmöjligheter 
och goda kommunikationsstråk.
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än 14 arter i viken: abborre, benlöja, björkna, brax-
en, gädda, gärs, id, mört, ruda, sandstubb, sarv, 
skarpsill, strömming, och sutare. 
I Länsstyrelsens inventering av lek- och uppväxt-
områden för gädda och abborre (2002/2003) 
har Örserumsvikens grunda botten bedömts ha en 
mycket bra potential som rekryteringsområde för de 
arterna.

Lysingsbadets campingområde
Campingplatsen Lysingsbadet är belägen innerst i, 
och strax norr om, Örserumsviken och utgör ett väl-
besökt rekreationsområde. 

  

Angränsande områden

nordväst har Vassbäcksån sitt utlopp. Relativt stora 
vassbälten breder ut sig i den grunda innersta de-
len och utefter dess södra strand vilket ger en bra 
miljö för fåglar. Utanför vikens mynning vidtar Tjust 
skärgård som är av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv.

Flora
Örserumsviken är en grund vik och stora områden 
längs stränderna täcks av kraftig bladvass. En vege-
tationskartering genomfördes av högskolan i Kalmar 
i september 1999. Prover togs på 20 punkter i viken. 
I viken fanns det gott om flera 
arter av kransalgen Chara som 
klassas som rödlistad av katego-
rin ”sårbar”. Ett kransalgsprov 
hade en färskvikt på 1,5 kg per 
0,25 m2. Borstnate fanns i yttre 
delen av viken. Nateväxterna är 
förankrade i botten och blom-
morna, som är oansenliga, sticker hos de flesta ar-
ter upp ovanför vattenytan och pollineras med hjälp 
av vinden. Många natearter är viktig föda för både 
fiskar och sjöfågel. Örserumsviken har nästan ingen 
växtlighet på djup under 3 meter, men på grundare 
ställen kan växtligheten vara otroligt tät.  Undersök-
ningen visade också att det fanns ett stort område 
med  hårsärv (Zannichellia) utanför Vassbäcksåns 
mynning. Hårsärv är vanlig längs våra kuster.

Fauna
Örserumsviken är mycket fiskrik. I september 1999 
utfördes ett provfiske inom Örserumsviksprojektet 
(Thomas Lennartsson, Hushållningssällskapet i Kal-
mar län). Provfisket visade att det fanns inte mindre 

Örserumsviken
Örserumsviken omnämns första gången 1433, då 
Erik av Pommern skrev det privilegiebrev som offi-
ciellt grundade staden Västervik på dess nuvarande 
plats. Kungen gav den nya staden marken från tre 
”öde torpaställen” för att ”uppröja åker och äng” 
samt som allmänning för ”fägång, skog och fiske-
vatten”, tillsammans med slottet Stäkeholm. Dock 
gjordes ett uttryckligt undantag i privilegierna; en 
vik, ”Örsrumsuijk”, skulle höra enskilt till slottet Stä-
keholm. Säkert berodde detta på att den fiskrika 
Örserumsviken därigenom garanterade slottets fisk-
försörjning.

Under 2001-2003 muddrades viken på sediment 
som förorenats av det gamla pappersbruket. Se vi-
dare under kapitlet Pappersbrukets historia och de-
ponin, sid 21.

Örserumsviken är en vik av Östersjön som ligger 
omedelbart söder om Västerviks tätort. Vikens yta 
är cirka 40 hektar. I Örserumsvikens innersta del i 

Örserumsviken sedd från nordost. Längst t h ses skydds-
skärmen (etablerad under muddringen 2001-2003) i vi-
kens mynning. Den ”midja” som skiljer den inre och den 
yttre delen av viken syns tydligt. I midjan t v ligger vikens 
enda ö, Karins holme. Foto: Lars Åkerman

Kransalgen Chara

Campingstugor

Lysingsbadets campingområde

Namnet Örserum anses vara bildat av ett äldre ord för sand 
eller grus - ”ör” - och ordet ”rum”, som betyder avröjd plats. 
Jorden kring Örserumsviken är också ganska rik på sand 
och grus.

Det femstjärniga Lysingsbadet är en av norra Eu-
ropas största och mest kompletta campingplatser/
semesteranläggningar.Förutom havsbad finns tem-
pererad pool med vattenrutchbanor, bangolf, cykel- 
och kanotuthyrning, lekplats, äventyrsbana, restau-
rang, sauna, sportfiskecenter, fiske, båtliv, 9 håls 
golfbana, stugby och skärgårdsöar.
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Hornslandet
Sydost om Örserumsviken återfinns Hornslandet 
med en relativt omfattande bebyggelse av främst 
fritidshus. En fördjupad översiktsplan för Hornlan-
det, där en förtätning med permanentbebyggelse 
planeras, har nyligen tagits fram. Den ställdes ut för 
allmänheten under november och december 2008 
och antogs av Kommunledningskontoret den 2 ja-
nuari 2009.

Korpaholmarna
Utanför viken mynning ligger Korpaholmarna, som 
är ett välbesökt rekreationsområde med fina bad-
klippor.

Ovan, nedan och th: Bron från Lysingsområdet till Korpa-
holmarna. Korpaholmarna i fonden

Lysingsbadets strandbad

Saunan

Golfbanan
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Piperskärr
Piperskärr ligger på Norrlandet strax utanför Väster-
viks centrum och angränsar inte till Solbergsudde, 
men det har ändå en koppling till projektet. Där har 
de senaste åren vuxit fram flera nya villaområden, 
varav många av byggnaderna utgör exempel på ny 
bebyggelse i Västervik som har utformats och lokali-
serats utan någon hänsyn till landskapsbilden. Ofta 
har onödigt stora sprängarbeten, schaktningar och/
eller kraftiga utfyllnader, med höga stödmurar, ut-
förts för att kunna placera in ett visst bestämt hus på 
tomten. Vanligt är också att skogen runt om helt har 
tagits bort och ersatts av gräsmattor, se nedan.

PiperskärrNorrlandet

”Kalhygge” kring nytt bostadsområde på norra Norrlandet

Exempel på höga stöd-
murar i Piperskärr

Piperskärrs läge, på Norrlandet utanför Västervik
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Husen placeras ofta med långsidan åt vattnet och 
den vanligaste kulören är vitt eller någon pastell-
färg.

Th: Platåvägen i Piperskärr som uppfördes 2008

Exempel på nybyggda hus i pastellfärger på  Norrlandet

Nedan: Piperskärr sett från Gertrudsvik


