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Tillhörande detaljplan för fastigheten  
HUMMELVIK 1:1  
 
 
Antagandehandling 
Granskningsutlåtande  
 
Utlåtande  
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under 
tiden den 2019-01-04 – 2019-02-17. 
Planen var utställd för granskning i receptionen på Strömsvik, Storgatan 37 i 
Valdemarsvik. Granskningshandlingarna visades även på kommunens officiella 
hemsida.  
  
Under granskningstiden kom 15 skriftliga yttranden in, varav 12 med erinringar. 
 
Yttranden utan erinringar 
 
Vattenfall Eldistribution AB 2019-01-04 
Fastighet/gata kommunen 2019-01-07 
Trafikverket 2019-02-06 
 
 
Yttranden med erinringar 
 
Privatperson 1 2019-01-07 
Privatperson 2 2019-01-29 
Privatperson 3 2019-02-08 
Privatperson 4 2019-02-11 
Privatperson 5 2019-02-12 
Miljökontoret 2019-02-14 
Privatperson 6 2019-02-14 
Gryts Skärvårdsförening 2019-02-15 
Lantmäteriet 2019-02-15 
Länsstyrelsen 2019-02-15 
Räddningstjänsten 2019-02-17 
E.ON 2019-02-18 
Länsstyrelsen, förtydligande 2019-04-05 
 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Följande ändringar har gjorts av planförslaget utifrån inkomna synpunkter: 

 En tomt i sydöstra hörnet av planområdet har tagits bort. 
 Planhandlingarna har kompletterats rörande vattenkvaliteten och 

vattenförekomsten. Ett utlåtande rörande vattenförekomsten har lagts till 
som bilaga, samt vattenprovtagning från befintlig brunn i närheten. 
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Planhandlingarna har förtydligats angående detta, för att det bla ska 
framgå tydligare att Hulsjön inte är aktuell som vattentäkt. 
Om man inte uppnår tillräckliga vattennivåer genom borrning- trots att alla 
utredningar ser positiva ut- avser man använda sig av befintlig 
avsaltningsanläggning på varvet, efter en kapacitetshöjning. 
En planbestämmelse har lagts till på plankartan om att bygglov inte får 
ges innan det finns en godkänd VA-lösning. 

 Bullerutredningen har kompletterats. 
 Dessutom har en del mindre stavfel och redaktionella felaktigheter rättats 

till i handlingarna. 
 

 
Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av planen är: 
Privatperson 3 
Privatperson 4 
Privatperson 5 
Privatperson 6 
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Inkomna yttranden 
 
 
Privatperson 1  
 
Angående detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1 
 
Undertecknad har granskat förslaget till detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1 
Valdemarsviks kommun. 
 
Vi ställer oss positiva till att ägaren av marken vill möjliggöra ett nytt bostadsområde. 
Det gynnar kommunen och Gryts socken. 
 
Dock har vi synpunkter på en av tomterna i granskningsförslaget som är direkt 
angränsande till annat bostadsområde/Stora viks samfällighet och fastigheterna där 
som samfällighetens vägar (se bilaga). Även om förslaget visar på att det finns 
utfartsförbud från denna tomt kommer detta med stor sannolikhet missbrukas. De 
boende i befintligt grannområde vill inte att de två områdena kopplas samman genom 
denna tomt. Förslaget i övrigt har ”natur” eller ”park” som avgränsar befintligt område 
från det planerade, vilket blir praktiskt och smakfullt. Därför vill vi att den tomt som 
markerats i bilagan uteblir och att det blir ”natur” även där. Det kommer gynna både 
avgränsning för det nya tomtområdet som det intilliggande befintliga området. 
 

 
 
 
Kommentar: 
Planförslaget har korrigerats i enlighet med ovanstående synpunkt, och det föreslagna 
tomtområdet ligger ej längre kvar. 
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Privatperson 2 
 
Förslag till Detaljplan för fastigheten HUMMELVIK 1:1, Valdemarsviks kommun Ögl. 
Län 
 
Efter att ha tagit del av de såväl omfattande som gedigna handlingarna i ärendet, vill 
undertecknad, som granne, lämna följande kommentarer och hemställa om svar på 
lämnade frågor: 
 
Renhållning (”Frågerubrik”) 
 
Samlingsplats (”Rubriker i Sammanfattningen av Detaljplanen”) 
Då ”Samlingsplatsen” innanför Ömshällarna, av naturliga skäl, kommer att utnyttjas för 
bl a bad, kommer detta också att innebära nedskräpning och slitage: 
Vem skall ansvara för ”rengöring” och ”underhåll” ? 
 
Öholmen och Söderön 
Redan i dag frekventeras dessa öar av (fritids-)boende inom såväl fastigheterna söder 
om rubricerade planområde som inom Gryts varv och Marina. 
Jag vill ha svar på: 
Vem ansvarar för renhållningen som dessa besökare förorsakar ? 
 
Avfall 
Under denna rubrik finns inget nämnt om hur det ökade avfallet inom intilliggande 
fastigheter kommer att hanteras ( kommunens lagliga ansvar). 
Jag vill ha svar på detta ! 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Bör inte ansvaret för den tilltänkta gemensamhetsanläggningen omfatta den 
ökade renhållning som intilliggande fastigheter kommer att drabbas av ? 
 
 
Kommentar: 
Den tillkommande gemensamhetsanläggningen blir ansvarig enbart för de ytor den 
omfattar. 
De öar som nämns ligger inte inom planområdet, och kommer inte omfattas av 
gemensamhetsanläggningen. 
Planens genomförande kommer inte innebära något ökat avfall på intilliggande 
fastigheter, och det är oklart vad som avses med frågan. 
 
 
Privatperson 3 
 
Hummelvik 1:1 – Detaljplanförslag (DP) 
 
Ber härmed att få anföra som följer. 
 
Jag har redan i februari 2017 och november 2017 i brev till Erika Ekblom f.v.b till 
styrgruppen för Valdemarsviks Översiktsplan (ÖP) resp Planarkitekt Aline Eriksson 
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Samhällsplanering/Plan och Bygg anfört stora tvivelsmål på fördelarna med ett nytt 
bostadskluster på Hummelvik 1:1. 
Dessa tvivelsmål ligger kvar och jag får be att här bifogade kopior på dessa skrivelser 
ingår i dagens skrivelse som bilaga 1 och 2. 
 
Jag kan notera att intet av mina invändningar har på något sätt förändrat projektets 
framskridande vare sig till storlek eller karaktär. 
 
Jag blev också varnad av en Grytsbo att ödsla tid och kraft på mina inlägg: ”det kommer 
ändå inte tjäna nåt till ! Har man bestämt sig så ….” Tyvärr verkar det bli så, åtminstone 
hitintills ! 
 
Flera undersökningar och utredningar synes ha gjorts, och man får intrycket att: ”Jodå, 
det skall nog gå bra”. Men antalet undersökningar i sig självt kan ju inte rättfärdiga 
projektet, utan dessas resultat ! Låt mig bara här gå in på en detalj av många: 
Dricksvattenfrågan. 
Jag kan ej se att man borrat och kontrollerat vattentillgångarna, som rekomenderats. 
Man har däremot gjort s.k. VLF-mätningar, resultaten skall framgå av bilaga 1 och 2, 
men ej redovisade vad jag kan se ? Vidare rek. en beräkning av den samlade, totala 
vattenåtgången för varvet, marinan, hotell-konferansanläggningen, bef. Stugor samt nu 
planerade nya byggnationer tillsammans. Har detta gjorts opartiskt ? Resultatet kan ej 
hittas. 
Vattenfrågan planeras lösas genom ihopkoppling med Varvets vatten. Men Varvet har 
ju som vi alla vet redan vattenbrist ! Hulsjöns vatten är dessutom otjänligt. Kvarstår då 
avsaltningsanläggning för 34 hushåll ! Men var finns kostnads/miljö-utredningen för 
denna anläggning ? Man har ju redan tidigare helt korrekt avfärdat kommunalt VA som 
uteslutet. 
Den hydrogeologiska utredningen förordar även ett utjämningsmagasin. Var finns detta i 
planen ? Miljöaspekter ? 
Vidare föreslår utredaren, för att säkerställa de uttagbara vattenmängderna att man 
genomför provpumpning under 14 dagar/brunn, detta rekommenderas ske sommartid, 
men inte heller detta tycks vara gjort. 
Sammanfattningsvis får man konstatera att den viktiga vattenfrågan är fortfarande 
synnerligen oklar, har kommunen tänkt bortse från detta ? 
 
Jag har ju här bara tagit upp dricksvattenfrågan som enbart ett exempel på 
ofullständigheten i denna plans handläggande. Många fler kan göras. (Ex. tycks inte på 
något ställe kommunen gjort en bedömning av merkostnaderna  för sina åtaganden 
jämfört med om dessa 34 hushåll hade lagts vid redan befintlig bebyggelse som ju 
konsekvent rekommenderas i ÖP; liksom miljöaspekten vid dessa längre transporter etc 
etc. Kan kommunen verkligen vilja bortse från detta ? 
 
Avslutningsvis vill jag bara åter få påpeka det faktum att området är klassat som 
svenskt riksintresse. 
Dessa områden med riksintresse- status är så skyddsvärda att LIS-områden 
(=Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen) inte får etableras här. Och även 
om så hade skett hade ju denna bebyggelse bara kunnat ske om det låg i 
”allmänhetens intresse”. Det gör det definitivt inte här, ett trettiotal tomter i 
Gryt/Fyrudden finns redan för ökat bostadsbyggande, här är det enbart exploatörens 
intresse som tillgodoses. 
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Notera även att Länsstyrelsen ställde sig mycket tveksam till hela Hummelviks projektet 
vid ÖP-granskningen ! Och nu står kommunen beredd att gå emot detta ! 
 
Vad gäller ÖP skall den ju ses över under varje mandatperiod. Vi är nu inne i en ny 
sådan sedan valet sept -18, varför det snart blir dags för en ny översyn. 
 
Ta nu chansen och stryk eller åtminstone kraftigt förminska Hummelviksprojektet som ju 
i så mycket går stick i stäv med ÖP´s övriga mycket goda intentioner vad gäller 
kommunens miljö, bostadsutveckling, service etc etc. Först då blir vår ÖP konsekvent. 
Om detta DP-förslag skulle gå igenom i nuvarande form tappar ju ÖP all stringens och 
logik och blir ett till intet förpliktande dokument. Det kan väl inte vara kommunens vilja ? 
 
Bilaga 1 
Till Erika Ekblom 
f.v.b. till Styrgruppen för Valdemarsviks Översiktsplan 
 
Undertecknad har i dagarna med största intresse tagit del av det nya Översiktsplan-
förslaget (ÖP), och även närvarit vid kommunens informationsmöte i Gryt. 
 
Själv är jag numera fastboende i Gryt efter att under många år varit fritidsbo. 
 
Det har varit till stor glädje att ta till sig detta imponerande dokument, med god 
systematik upplagd och förstärkt med ett utmärkt kartmaterial. Jag kan endast 
applådera avsikterna i ÖP, som underlag för att kunna förverkliga kommunens visioner 
(jämför bl.a. ”Vision Valdemarsvik 2025”), som är många fr.a vad gäller vår värdefulla 
men ömtåliga miljö och hur vi ska lösa bostadsproblematiken. Härvidlag går det en 
mycket konsekvent linje i ÖP, nämligen att 1) värna vår unika natur, och 2) koncentrera 
tillkommande bostäder till redan existerande tätorter. 
 
Ingenstans är detta mera nödvändigt än för Gryts samhälle, som ju lidigt svårt av 
ständiga nedskärningar av både privat och kommunal service, delvis som en följd av 
den ”utspridningseffekt” som tillväxten av Fyrudden inneburit. Nu behövs en verklig 
kraftsamling för att få hushållsantalet att växa igen i Gryts samhälle ! Utan en dylik 
ökning kan vi ej påräkna någon som helst förbättring av servicen på orten, och då lär vi 
snarare få se en fortsatt nedgång, vilket vore en tragedi. Här finns nu flera obebyggda 
tomter, och fler, mycket attraktiva tomter planeras. 
 
Döm därför om min förvåning och bestörtning när jag nu i ÖP ser att man i ett specifikt 
fall godkänner planering för 35-40 bostäder utanför Gryts tätort på jungfrulig mark i unik 
skärgårdsnatur endast 100-150 meter från havet. (Gryts Varv/Hummelvik). 
Här har de vackra målen vänts helt upp och ner till fullständigt obegripliga självmål ! Här 
är exempel på några, fler finns: 
A, Lokala miljön: Att ta i anspråk helt orörd vildmark 100-150 meter från havet för 35-40 
fristående bostadshus (sprängning säkert nödvändigt) går direkt stick i stäv med 
visionerna att ”göra Valdemarsvik till Östersjöns ledande miljökommun”. Var finns 
”respekten för naturen ” ? 
B, VA ej ordnat. Enligt ÖP ska nya bostadsområden anslutas till allmänna VA. 
C, Allmänna kommunikationer finns ej. 
D, Fibernät finns ej. 



  
 
  Vårt datum   Vår beteckning 

 2019-04-17  7 (17) 
   
 
E, Kommunal service. Blir betydligt dyrare jämfört med motsvarande i Gryts samhälle 
(färdtjänst/skolskjuts/hemtjänst etc) där ovannämnda service redan finns. 
F, Miljöförsämring generellt. Längre väg till centralort, mindre användning av 
existerande busslinje, mera avgaser, vägslitage etc etc. Störande inverkan på naturlivet, 
även utanför själva området. 
 
Enligt ÖP: ”en förutsättning för dessa bostäder är att verksamheten inom Gryts Varv 
säkerställs”. Hur ska det gå till ? Skall kommunen köpa Gryts Varv ? 
 
ÖP räknar med ca 100 nya bosättningar inom Gryt – Fyrudden t.o.m. 2040. Med 
föreliggande förslag skall alltså en tredjedel uppföras på Hummelvik ! Således ett tredje 
”kluster” inom Gryts socken med allt vad det innebär av sämre, dyrare service. Gryts 
samhälle och dess invånare liksom alla naturälskare kan bara förlora på detta. Vill Ni 
verkligen det ? 
 
Jag har förstått att en detaljplan över området är under utvecklande. Eftersom 
detaljplanen är underställd ÖP, måste jag som ett minimum anhålla om att inget beslut 
tas i detaljplan över det aktuella området förrän slutlig ÖP beslutats och vunnit laga 
kraft. (jfr. 12/2 NT/Valdemarsvik ang. Fyruddens Bace-projekt där man avvaktar ÖP 
innan detaljplanen spikas.) 
 
Sammanfattningsvis ber jag nu styrgruppen och därefter kommunens fullmäktige att 
besinna sitt ansvar genom att följa de intentioner som under flera år varit ledande 
stjärnor i Valdemarsviks kommunpolitik, framförda i dokument som t ex ”Gemensamt 
utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030”, ”Vision 
Valdemarsvik 2025” och nu senast ÖP-förslaget. Tankar och visioner måste följas av 
konsekventa handlingar för att förbli trovärdiga. 
Härvidlag finns endast en logisk, konsekvent möjlighet: lägg ner detta projekt och satsa 
istället all kraft på Gryts samhälle ! 
Då får vi fortsatt förtroende för våra politiker och framtida generationer kommer vara Er 
tacksamma. 
 
Bilaga 2 
Till Planarkitekt Aline Eriksson 
Valdemarsviks kommun, Samhällsplanering /Plan och Bygg 
 
Ang. Detaljplanförslag-Hummelvik 
 
Först ett stort tack för bra genomgång av detaljplanen för Hummelvik 15/11-17, som 
klargjorde väl vad som hittills framkommit i planerna. 
Jag vill här be om förlängning av svarstiden bortom 4/12-17, då ju det reviderade ÖP-
förslaget just färdigställts och skickats ut. Det tar tid att gå igenom detta betydande 
dokument, och då detalj-planen är delvis underkastade ÖP, kan man förmoda att 
ytterligare kommentarer kan behövas efter genomgången. 
 
Jag har ju många betänkligheter och känner stark oro inför dessa planer, och många av 
mina tankar härvidlag presenterade jag redan i en samrådsskrivelse för Valdemarsviks 
Översiktsplan (ÖP) i februari 2016, som härmed bifogas. 
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Utöver vad som i denna har avhandlats vill jag nu även komma med ytterligare 
synpunkter, efter tagit del av detaljplansförslaget liksom den i dagarna utsända 
samrådsredogörelsen för ÖP. 
I samrådsredogörelsen kan man konstatera att ingenstans applåderas Hummelviks-
förslaget, utan tvärtom kan man här finna flera negativa yttranden. 
Den tyngsta instansen, Länsstyrelsen, som uppenbarligen gjort en mycket utförlig studie 
av ÖP, ”ställer sig mycket (min understrykning) tveksam” till hela Hummelviksprojektet, 
med precis den argumentering som jag framförde mot projektet i ÖP ! 
Kommunens svarskommentar, att bl a avsaknad av LIS-område skulle på något sätt 
underlätta/rättfärdiga föreslagen bebyggelse är minst sagt häpnadsväckande; Det är ju 
för att kuststränderna just är extra skyddsvärda som LIS ej får förekomma här ! LIS 
hade f.ö. ej heller här kunnat komma ifråga då: Det skall (min understrykning) vara av 
allmänt intresse att området tas i anspråk”. Här finns ej allmänt intresse, utan enbart för 
exploatör resp. nya villaägarna….. 
 
Länsstyrelsen har däremot intet att invända mot att ökad bebyggelse sker inom redan 
etablerade tätorter (såsom Gryt resp. Fyrudden) som jag själv har förordat/hoppats. Det 
lagda Hummelviksförslaget dränerar en tredjedel av de 100 nya hushåll man planerar i 
Gryt/Fyrudden till 2040, vilket ju kommer att ytterligare försvåra den tillväxt dessa 
tätorter så väl behöver för att kunna bygga upp den infrastruktur som är så nödvändig. 
Man ”stödjer även kommunens ställningstagande att inte ta jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelser”. OBS, att planerad väg från Hummelviksområdet kommer att belasta 
Storängen (=jordbruksmarki kart-materialet). 
Vidare i ÖP´s yttrande från kommuner, myndigheter, organisationer och privatpersoner 
går som gemensam nämnare att kommunen skall uppmuntra bebyggelse i redan 
befintliga tätorter men vara mycket noga med att bevara och skydda våra naturvärden. 
Hummelviksprojektet med exploatering av jungfrulig skärgårdsmark som ej rörts av 
människohand sedan den steg ur havet för 6-8000 år sedan går direkt stick i stäv med 
detta yttrande liksom med kommunens egna riktlinjer och rekommendationer. 
Obegripligt. 
 
Så till vissa specifika problem: 
1. Vattenfrågan 
Vatten skall delas med Hummelviks Varv. Varvet får enligt uppgift redan nu ta vatten 
från saltsjön som därefter behandlas i avsaltningsanläggning ! Är detta vad man tänkt 
sig även för 34 nya hushåll ? El. åtgång ? Hållbarhet ? 
Enligt uppgift från fackfolk har jag fått erfara att rening av avloppsvatten ställer särskilda 
krav när färskvattnet blivit föremål för avsaltning. Har man tänkt på det ? 
I ÖP´s samrådshandling från 27/10-15 sid.75 sägs för byggande i skärgården 
”Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och god vattenkvalitet måste (min understrykning) 
finnas”. På sidan 96 framgår att Hulsjön har ”otillfredsställande status”. 
Då vattennivån i Hulsjön vid torrsomrar är mycket låg och Lövbäcken vid Hummelviks 
södra gräns riskerar att torka ut vill jag påstå att den inte har tillräcklig kapacitet för 
ytterligare 34 hushåll. 
Vi har tyvärr att förvänta oss ännu torrare somrar, och Lövbäcken vid södra gränsen 
fungerar sedan århundraden som ”transportled” för fisk från Saltsjön som går upp i 
Hulsjön för att leka. För detta behövs vatten i bäcken, inte för 34 nya hushåll ! Här 
finnes för stor risk för grav miljöpåverkan ! Hulsjön klarar varken kvalitets eller 
kvantitetskraven ! 
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Avloppssidan är heller ej löst, att kunna ansluta till Gryts avloppsanläggning har på 
grund av avståndet och geografin i övrigt fått uppges i ÖP (sid.42) sägs ”Nya bostads 
och industriområden ska (min understrykning) anslutas till allmänt VA”. Även här går 
alltså detaljplanen emot ÖP ! 
 
Ytterligare kommentarer kring detaljplanen: texter från DP 
1. ”Ingen alternativ lokalisering har diskuterats”. 
Varför ? Enligt ÖP finns redan planlagd mark för 33 tomter i Gryt/Fyrudden. 
2. ”Den samlade bedömningen är att planernas genomförande inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan”. 
Vem/vilka har bedömt detta ? Fanns kvalifikationer för denna bedömning ? Risk för 
jävsituation ? 
3. Man upprepar ÖP´s ordalydelse att ”En förutsättning för bostäder är att 
verksamheten inom Gryts varv säkerställs”. 
Hur skall det gå till ? Något svar på den frågan (som ställts tidigare både skriftligt och 
muntligt) har ej kommit. 
4. ”…kommer den övergripande känslan i området även fortsättningsvis vara skog”. 
Självfallet inte ! 
5. ”….inte innebära några stora konsekvenser för djurlivet”.. 
Mycket tveksamt, definitivt störande på både fågelliv och annan vilt (älg, hjort, rådjur 
etc). 
 
Har kommunen gjort någon uppskattning av den årliga extra kostnaden för kommunen 
jämfört med om dessa hushåll placerats i tätorten Gryt/Fyrudden ? Exempelvis; 
skolskjuts, färdtjänst, hemtjänst, etc etc. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att detaljplaneförslaget förutom att gå emot 
ÖP´s anda är bristfälligt vad gäller många kritiska punkter såsom VA, miljöpåverkan etc. 
 
En miljökonsekvensbedömning har avfärdats som onödig men är ju ett minimum när 
man som här vill exploatera orörd skärgårdsnatur med riksintressen för 34 hushåll. 
 
Eftersom ÖP ännu ej är fastställd/fastlagd måste rimligtvis detaljplanen invänta denna. 
 
Som vårdare av Valdemarsviks främsta resurs, vår unika natur, måste jag be 
kommunens befattningshavare att besinna sig och skrinlägga projektet, och istället 
lägga all energi på att öka invånarantalet i Gryt/Fyrudden. Först då följes intentionen i 
ÖP och trovärdigheten till våra styranden kan bibehållas ! 
 
 
Kommentar: 
Hulsjön är inte längre aktuell som reservvattentäkt. Planhandlingarna har förtydligats 
angående detta, och VA-frågan i helhet. 
Planhandlingarna har kompletterats med ett ytterligare utlåtande rörande 
vattenförekomsten, samt en bestämmelse på plankartan om att bygglov ej får ges innan 
godkänd VA-lösning.  
Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande (nedan i detta dokument) att dom inte 
har något att erinra rörande planförslagets påverkan på riksintressena. 
Svar på de synpunkter som framförs i bilagorna, gavs i samrådsredogörelsen. 
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Privatperson 4 
 
Uppmuntran gällande detaljplanerna för Hummelvik 1:1 
Till sist kan jag bara vänligt be kommunen att göra en insats för att 
 
1) vattenförsörjningen för området säkerställs. Tack vare de pågående 
klimatförändringarna får vi tyvärr räkna med att somrarna blir varmare och torrare, så 
som under 2018, och att grundvattennivån i framtiden är lägre än det normala. Det blir 
ju många deltagare på en mycket begränsad vattentäckt under några varma och torra 
sommarmånader. Om det endast satsas på brunnsborrning kan det bli problem. 
 
2) att aktivt via trafikverket se till att vägen 809 byggs ut innan det händer en olycka. 
Vad jag kan se har det inte tagits hänsyn på den trafik som uppkommer genom min 
verksamhet. Trädgården och ateljén har under maj till augusti 2018 haft över 2200 
besökare, inkl. 10 stora bussar. Räknar man med i snitt 2 personer/bil blir det mellan 
1500 och 2000 bilfärder till under dessa 4 månader, med tyngdpunkt på juni och juli. 
 
3) och att göra en insats att de planerade byggnaderna passar i utformning och storlek 
till ett naturområde och inte en storstad, så att turism och trivseln inte får lida av dem. 
 
För kommunens och alla dess invånares bästa och framtid. 
 
 
Kommentar: 
Hulsjön är inte längre aktuell som reservvattentäkt. Planhandlingarna har förtydligats 
angående detta, och VA-frågan i helhet. 
Planhandlingarna har kompletterats med ett ytterligare utlåtande rörande 
vattenförekomsten, samt en bestämmelse på plankartan om att bygglov ej får ges innan 
godkänd VA-lösning.  
Kommunen har en kontinuerlig pågående dialog med trafikverket rörande 
trafiksituationen i kommunen, och kommer så fortsätta framgent. 
Utformningen av de planerade byggnaderna har inte ändrats från 
granskningsversionen. 
 
 
Privatperson 5 
 
Hej, Vi har tagit del av detaljplanen gällande Hummelvik 1:1 och önskar att lämna 
följande synpunkter: 
 
Synpunkterna gäller primärt raden av tomter längst i öster (4+1 tomt nord-syd gående). 
 
Dessa tomter och väg ligger i direkt anslutning till Stora Viks Samfällighetsområde. Det 
kommer med stor sannolikhet medföra att områdena i praktiken blir sammanhängande 
om de upprättas enligt förslaget i detaljplanen. Sådan byggnation skulle öka trafik och 
människor i rörelse på befintliga vägar som tillhör annat område och privata marker. 
Områdena kommer både praktiskt och estetiskt att skilja sig åt och behöver en tydlig 
avgränsning. Den utställningsträdgård som finns inom Stora Viks Samfällighet gynnar 
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besöksnäringen men behöver fortsatt avskildhet avseende både fysiska och psykiska 
miljöaspekter. 
 
Vi är generellt sett positiva till att det fokuseras på utveckling av landsbygden. Dock bör 
ytterligare hänsyn tas mot befintlig befolkning och infrastruktur än det som visas i 
nuvarande plan. 
 
 
Kommentar: 
Planförslaget har korrigerats så att den södra tomten inte längre är med i förslaget. 
Tomterna i nordöst är däremot fortsatt inritade på plankartan. 
Iom att tomterna inte ska ha tillfarterna från befintliga vägar, bedöms de inte medföra 
någon trafikökning på dessa.  
 
 
Miljökontoret 
 
Yttrande angående granskningsremiss – Detaljplan för del av Hummelvik 1:1 
Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i granskningsskedet om förslag till detaljplan 
för del av fastigheten Hummelvik 1:1. 
 
Buller 
Det är en brist i bullerutredningen att det inte redovisas hur man har kommit fram till 
bedömningen att riktvärdena för externt industribuller klaras. Därför är det svårt att 
bedöma resultatet av utredningen. Skulle det uppstå klagomål angående buller från 
varvsverksamheten från boende kan det innebära begränsningar ifall riktvärdena 
överskrids. 
 
Naturvård 
Miljökontoret har inte gjort någon bedömning av naturvårdsfrågorna då en sådan 
kompetensperson saknas. 
 
 
Kommentar: 
Bullerutredningen kompletteras i enlighet med synpunkterna. 
 
 
Privatperson 6 
 
Vägbelastning i samband med exploatering av tomtområde Hummelvik 1:1 
 
Ref till dagens telefonsamtal. 
 
Bakgrund: 
Vi bor sedan 1 feb 2018 på fastigheten XX. Under detta år har vi erfarit att trafiken över 
vår gårdsplan är omfattande. Enligt uppgift från Trafikverket passerar dagligen 360 
fordon. Till detta skall läggas att det transporterats ut virke efter stormfällning med 
ettusen lastbilar med släp, 50 m3 per fordon eller 40 ton. De fortsatta normala 
skogstransporterna kommer att vara 6000 m3 eller 120 lastbilar med släp per år. Allt 
enligt uppgifter från skogsbolagen. 
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Till detta skall i samband med exploateringen läggas en utökning 70 fordon per dag 
samt externa fordon 30 per dag. För att få en bild av helheten skall även adderas ett 
transportbehov under exploateringsfasen med 2000 lastbilstransporter. 
 
Vi skall anpassa oss till dessa yttre omständigheter med barn, familj, vänner, husdjur 
och nyttotrafik. Husens placering, det svaga backkrönet och gångtrafik över vägen gör 
att det blir en komplicerad trafiksituation särskilt med hastighetsbegränsning och där 
efterlevnaden till denna begränsning är 10%. 
 
Var och en inser att det är en trafikökning som är omöjlig att hantera. 
 
Vi föreslår att Trafikverket anvisar en annan förbifart (en sådan har varit på tal). En 
lösning där trafikbelastningen och hastighetsfrågan kan hanteras. 
Om det i första rummet inte går att hantera, måste hastighetsgränserna övervakas med 
kameror och mekaniska farthinder. 
 
Exploatering Hummelvik 1:1 
 
Ett antal frågor skulle behöva beskrivas grundligare: 
Dricksvatten föreslås hämtas ur Hulsjön. Detta låter sig inte göras eftersom vattnet inte 
är tjänligt som dricksvatten. Dessutom utgör Hulsjön ett presumtivt projekt för EU och 
restaurering av lekplatser för gädda och havsöring. Det tycks nödvändigt att belysa 
möjligheten att klara dricksvattenfrågan med hjälp av avsaltningsanläggning. I 
dricksvattenfrågan har även borrning nämnts. Finns någon hydraulisk rapport som 
styrker detta alternativ ? 
 
Avloppsfrågan är inte redovisad. 
 
Den ekonomiska kalkylen för kommunen som anger kostnader och intäkter för att 
genomföra etablering i Gryt alternativt Hummelvik. 
Avser kollektivtrafik, skolskjutsar, möjlighet till förtätning och infrastruktur. 
 
 
Kommentar: 
Kommunen har en kontinuerlig pågående dialog med trafikverket rörande 
trafiksituationen i kommunen, och kommer så fortsätta framgent. 
Hulsjön är inte längre aktuell som reservvattentäkt. Planhandlingarna har förtydligats 
angående detta, och VA-frågan i helhet. 
Planhandlingarna har kompletterats med ett ytterligare utlåtande rörande 
vattenförekomsten, samt en bestämmelse på plankartan om att bygglov ej får ges innan 
godkänd VA-lösning.  
Avloppsfrågan är redovisad i planbeskrivningen. Avloppet från den tillkommande 
området ska samnyttja avloppsreningsverket vid Gryts marina. 
Det är oklart vad som avses med det sista stycket i yttrandet, men en etablering i Gryt 
är inte aktuellt i detta fall, då detaljplanen rör just fastigheten Hummelvik 1:1, som 
pekats ut som ett utbyggnadsområde i kommunens översiktsplan. 
 
 
Gryts Skärvårdsförening 
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Vi noterar att våra tidigare lämnade synpunkter inte beaktats i det omarbetade förslaget 
och att översiktsplanen, vilken nu är antagen, medger den föreslagna bebyggelsen. 
Därmed har vi inte något ytterligare att tillägga. 
 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Lantmäteriet 
 
Lantmäteriet har tagit del av granskningshandlingarna i ert ärende PLAN.2017.9. Utöver 
vad redan framförts av Lantmäteriet i samrådsskedet avseende 
gemensamhetsanläggningarna så har Lantmäteriet inget annan att tillföra. 
 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
 
Länsstyrelsen 
 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt Plan och 
bygglagen 5 kap 22 §. Detaljplanen består av plankarta, planbeskrivning, 
samrådsredogörelse, behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i skärgårdsmiljö samt in 
nära anslutning till Gryts Varv. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande och planförslaget överensstämmer med 
kommunens översiktsplan. 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Kontroll enligt kap. 11 PBL 
 
Riksintresse 
Planområdet berör riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap miljöbalken 
och till viss del riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Vid 
samråd om planförslaget framförde Länsstyrelsen att kommunen behövde tydligt 
beskriva och ta ställning till hur föreslagen planering påverkade de berörda 
riksintressena och om risk fanns att dessa skulle påtagligt skadas. Länsstyrelsen 
bedömer att kommunen inför granskningsskedet gjort de revideringar som 
Länsstyrelsen efterfrågade och har inget att erinra. 
 
Miljökvalitetsnormer 
I samrådsskedet efterfrågade Länsstyrelsen en bedömning av hur miljökvalitetsnormer 
för vatten påverkas. Det har inte skett. Länsstyrelsen bedömer dock inte detta som en 
sådan brist som ger skäl att ifrågasätta planen. 
 
Hälsa och säkerhet 
Förorenad mark 
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning har tagits fram av Structor (2018-07-05). 
Baserat på analysresultaten för både PAH och metaller bedömer konsulten att den 
undersökta marken på fastigheten Hummelvik 1:1 bör kunna nyttjas för byggnation utan 
risk för människors hälsa och miljö. Länsstyrelsen delar denna bedömning. 
 
Dricksvatten 
I samrådsskedet ansåg Länsstyrelsen att kommunen behövde redovisa huruvida 
vattenkvaliteten och vattenmängden är tillräcklig i den befintliga vattentäkten och/eller i 
Hulsjön och hur förstärkning i sådana fall ska ske. En rapport angående provborrningar 
har bifogats men det framkommer inte om vattenmängden är tillräcklig. Länsstyrelsen 
anser att en lösning som ger tillräcklig vattenförsörjning måste säkerställas i samband 
med detaljplaneläggningen. För att undvika en prövning enligt Plan- och bygglagen 
enligt 11 kap. behöver utredningen om vattentäktens kapacitet fullföljas innan 
detaljplanen antas. 
 
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen att tillstånd för dricksvattentäkten 
kan krävas enligt 11 kapitlet miljöbalken. 
 
Skydd mot olyckor 
I samrådet påtalades att det byggnadstekniska brandskyddet skulle förtydligas med 
hänsyn till tidsaspekten innan samhällets hjälp når området. Det har förtydligats i 
nuvarande version där det är förbud mot att bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter och 
att byggnaderna är enbostadshus i en våning, i några fall med suterrängvåning. 
Förtydligandet är bra och skapar bättre förutsättningar för att säkra utrymning och 
brandspridning mellan byggnader. 
 
I samrådet påtalades vikten av att vägarna till området förbättras, främst väg 809. 
Vägen är en statlig väg och ligger utanför planområdet men är en viktig försörjningsväg 
till och från området. Länsstyrelsen anser att kommunen ska fortsätta arbetet med att 
skapa förutsättningar för förbättrade vägar till området. 
 
Strandskydd 
Detaljplanen berör delvis strandskyddat område. I samrådsskedet ansåg Länsstyrelsen 
att det inte var lämpligt att upphäva strandskyddet för gångvägar samt bad och att 
föreslagna förändringar ska prövas genom ansökan om strandskyddsdispens. I 
detaljplanens granskningsförslag gäller strandskyddet. Länsstyrelsen har inga 
synpunkter. 
 
Förtydligande gällande Länsstyrelsens granskningsyttrande  
Valdemarsviks kommun har inkommit med en förfrågan om ett förtydligande gällande 
Länsstyrelsens granskningsyttrande avseende detaljplan för fastigheten Hummelvik 1:1 
i Valdemarsviks kommun. Kommunen har även bifogat en komplettering till upprättad 
rapport ”Hydrogeologisk undersökning för vattenborrning på Gryts Varvs fastighet, 
Valdemarsvik kommun, Östergötlands län” med hänvisning till de synpunkter som 
Länsstyrelsen lämnade i samband med att detaljplanen ställdes ut för granskning. 
I Länsstyrelsens yttrande anger Länsstyrelsen följande. 
”I samrådsskedet ansåg Länsstyrelsen att kommunen behövde redovisa huruvida 
vattenkvaliteten och vattenmängden är tillräcklig i den befintliga vattentäkten och/eller i 
Hulsjön och hur förstärkning i sådana fall ska ske. En rapport angående provborrningar 
har bifogats men det framkommer inte om vattenmängden är tillräcklig. Länsstyrelsens 
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anser att en lösning som ger tillräcklig vattenförsörjning måste säkerställas i samband 
med detaljplaneläggningen. För att undvika en prövning enligt Plan- och bygglagen 
enligt 11 kap. behöver utredningen om vattentäktens kapacitet fullföljas innan 
detaljplanen antas. 
Länsstyrelsen vill även uppmärksamma kommunen att tillstånd för dricksvattentäkten 
kan krävas enligt 11 kapitlet miljöbalken.” 
Synpunkter angående förväntad vattenkvalitet hänför sig framförallt till risken för 
saltvatteninträngning och förhöjda kloridhalter. Kommunen har nu också meddelat att 
ytvatten inte kommer att användas. I planbeskrivningen inför ett antagande behöver 
kommunen tydliggöra ytterligare hur planområdet kommer att försörjas med 
dricksvatten, tex. förslag till borrpunkter, beräknat uttag mm. Vidare behöver det även 
framgå av planhandlingarna att Hulsjön inte är ett alternativ som dricksvattenförsörjning 
samt ett resonemang runt den förväntade vattenkvaliteten framförallt med avseende på 
risken för förhöjda kloridhalter. Då kan det till exempel vara aktuellt att hänvisa till hur 
det förhåller sig i närliggande befintliga vattentäkter. I den geohydrotekniska 
utredningen omnämns befintliga brunnar öster om planområdet, vilka är viktiga att visa 
hänsyn till vid ett genomförande av planen och detta bör belysas i planbeskrivningen. 
Bifogad komplettering innehållande utförd beräkning, avseende grundvatten i området, 
kan anses vara godtagbar. Länsstyrelsen anser dock att det bör ligga i exploatörens 
intresse att provborrning och provpumpning sker i åtminstone någon punkt för att ge ett 
bättre underlag för bedömning. 
En planbestämmelse om att godkända gemensamhetslösningar för vatten och avlopp 
ska finnas innan bygglov ges, som kommunen har föreslagit, bör infogas i plankartan för 
att planen ska kunna genomföras på ett hållbart sätt samt för att boende ska få en bra 
och välfungerande VA-lösning över tid. 
Vidare ska ovanstående information ses som ett förtydligande från Länsstyrelsen och är 
ingen garanti för att detaljplanen undgår prövning enligt Plan- och bygglagen enligt 11 
kap. 
 
Kommentar:  
Hulsjön är inte längre aktuell som reservvattentäkt. Planhandlingarna har förtydligats 
angående detta, och VA-frågan i helhet. 
Planhandlingarna har kompletterats med ett ytterligare utlåtande rörande 
vattenförekomsten, samt en bestämmelse på plankartan om att bygglov ej får ges innan 
godkänd VA-lösning.  
Behovsbedömningen har korrigerats, då det i granskningshandlingen fanns två 
felaktigheter i texten- det är inte längre aktuellt med en badplats inom planområdet, och 
det är heller inte längre aktuellt att ta vatten från Hulsjön. 
Kommunen har en kontinuerlig pågående dialog med trafikverket rörande 
trafiksituationen i kommunen, och kommer så fortsätta framgent. 
 
 
 
Räddningstjänsten 
 
Remissyttrande gällande detaljplan på fastigheten Hummelvik 1:1, Valdemarsviks 
kommun. Ert dnr PLAN.2017.9 
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Räddningstjänsten har ingen erinran och anser att det är positivt att skydd mot 
brandspridning mellan byggnader särskilt beaktas. Detta då den förväntade tiden tills 
räddningstjänsten är på plats är mycket lång. 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
 
E.ON 
 
Detaljplan för Hummelvik 1:1, Valdemarsviks kommun 
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har 
följande synpunkter. 
 
I plankartan finns 4 st E områden utmärkta, 2 st är avsedda för nätstation. 
Rekommendation är att markera enligt ex E1=transformatorstation osv. 
 
Bifogar en karta som information att en 10 kVs kabel korsar planerad ny lokalgata, vid 
byggandet av lokalgatan rekommenderas tidigt samråd med E.ON. 
 
I övrigt inget att erinra. 
 
Bilaga 1 

 
 
Bilaga 2 
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Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
 
 
 
Valdemarsvik  2019-04-08  
Aline Eriksson   
Plan- och byggchef  
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PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett nytt område för bostadsändamål på 
fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de tillkommande tomternas storlek, kan det bli 
fråga om ett trettiotal nya tomter. 

ALTERNATIV LOKALISERING  
Ingen alternativ lokalisering har diskuterats, och planförslaget har utformats med 
anpassning till naturen och områdets förutsättningar. 
 
STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING 
Den samlade bedömningen är att planens genomförande bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
 
BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 
Bakgrund 
Enligt 6 kap. 11§ miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en plan eller ett 
program ska upprättas eller ändras. Behovsbedömningen är första steget i arbetet som avgör 
om upprättandet eller ändringen av planen medför betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska 
en miljökonsekvensbeskrivning genomföras. Enligt MKB-förordningen 4§ antas planens 
genomförande som huvudregel medföra betydande miljöpåverkan om:  

1- Genomförandet av, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller 

2- Planen, programmet eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för 
sådana verksamheter eller åtgärder som anges i 3 § första stycket eller i bilaga 3 till 
denna förordning och är  

a. En översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900), 
b. En annan plan eller annat program som utarbetas för fysisk planering eller mark 

användning.  
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CHECKLISTA FÖR MILJÖBEDÖMNING 
Enligt bedömningskriterier i bilaga 4 förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
PLANEN Beskrivning och påverkan 

Verksamheter och åtgärder Syftet med planförslaget är att möjliggöra ett 
nytt område för bostadsändamål på 
fastigheten Hummelvik 1:1. Beroende på de 
tillkommande tomternas storlek, kan det bli 
fråga om ett trettiotal nya tomter. 

Andra planer och program Området är i nuläget inte planlagt. 
Gränsande till planområdet i norr och 
nordväst finns detaljplan för Del av 
Hummelvik 1:1 samt Hummelvik 1:15 m.fl i 
Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands 
Län. Precis söder om planområdet finns 
Förslag till byggnadsplan för Hummelvik 1:1 
del av m.fl, Valdemarsviks kommun, 
Östergötlands län. 

Miljöproblem På fastigheten finns inga kända miljöproblem. 

 
PLATSEN Betydelse och sårbarhet 

Nuvarande markanvändning Området är i nuläget obebyggt och 
skogbevuxet. 

  

Överskridna miljökvalitetsnormer Planförslaget bedöms inte innebära att några 
miljökvalitetsnormer inte uppfylls. 

Kulturarv Inom planområdet finns inga kända 
kulturhistoriska värden.  

Särdrag i naturen  Inom planområdet förekommer en del 
områden med naturvärden som behöver 
beaktas i det fortsatta planarbetet. Det rör sig 
om förekomst av äldre och riktigt gamla tallar 
som mestadels står tämligen väl spridda i de 
utpekade värdefulla bestånden. Dessa 
naturvärden utgörs oftast av äldre tallar, men 
på några ställen finns en del död ved och 
inslag av markväxande och hänsynskrävande 
svampar.  

Planförslaget har utformats för att inte medge 
exploateringar på de mest värdefulla 
områdena. Dessa är utlagda som naturmark i 
planförslaget. 

Skyddade områden Utöver riksintressen (berörs längre ner i 
texten) finns inga övriga skyddade områden 
inom planen. 
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PÅVERKAN PÅ MILJÖMÅL 

 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Nationella och regionala miljömål  X  

Miljöpolicy för Valdemarsvik kommun  X  

    

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN  

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

5 kap. om miljökvalitetsnorm  

(luft, vatten eller mark) 

 X  

Anmälan eller tillståndsprövning 

(täkt, avfall, farligt material etc.) 9-15 
kap. MB. 

 X  

7 kap. MB om skydd (natura 2000, 
naturreservat, kulturreservat, 
naturminne biotopskydd strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt) 

 X Planområdet ligger delvis inom 
strandskyddsområde. Inom 
strandskyddat område planeras ingen 
tillkommande bostadsmark, utan park, 
natur och friluftsområden.  

Fornlämningar  X Inom planområdet finns inga kända 
fornlämningar. 

    

RIKTLINJER 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Kommunala policys program eller 
planer 

 X  

Detaljplaner  X Området är inte tidigare detaljplanelagt 
men är direkt gränsande till detaljplan 
för gryts varv och marina i norr och 
detaljplan för del av Hummelvik 1.1 m.fl 
i söder.  

ÖP/FÖP  X I översiktsplan för Valdemarsviks 
kommun, är området utpekat som 
Utvecklingsområde med följande 
motivering: ”Ett förslag till 
bebyggelseområde finns i anslutning till 
gryts varv. En förutsättning för bostäder 
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är att verksamheten inom Gryts varv 
säkerställs. Vägar och VA-system 
planeras att samordnas med varvet. 
Området är utpekat som 
Utredningsområde 2 i VA-planen. Det 
generella strandskyddet är 100 meter 
innanför tidigare detaljplanelagt område 
(jämfört med det utvidgade 
strandskyddet på 150 meter som 
annars gäller), vilket påverkar områdets 
attraktivitet positivt.” 

Förslaget till detaljplan stämmer helt 
överens med detta. 

Dagvattenhantering    Inom området ligger enbart ett tunt 
moränlager över berggrunden. Berget 
är kuperat och lutar mot sjön utan att 
några större vattensamlingar uppstår. 
En dagvattenström går mot öster och ut 
över en befintlig väg och in på 
fastigheten Lilla Vik. För att säkra en 
jämn vattenström in på Lilla Vik föreslås 
en utjämningsdamm inom planområdet 
som också kan bidra till rening av 
vattnet. 
För dagvatten som ändå inte kan 
omhändertas inom den egna tomten 
skall möjligheten finnas att vattnet leds 
ut på naturmark och till lokalgatornas 
dräneringsdiken. Vägdikena kommer att 
mynna ut i bl. a. en utjämningsdamm. 

    

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Riksintressen: 3, 4 kap. MB om 
hushållning av mark och vatten 

 X Planområdet ligger helt innanför 
riksintresse för turismen och det rörliga 
friluftslivet samt obruten kust. 
Planområdet berör dessutom 
riksintresse för naturvården och 
riksintresse för friluftslivet. 

Planens genomförande bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på något av 
riksintressena. Planområdet är beläget 
bakom Gryts varv och marina, varför 
det inte kommer att vara speciellt 
synligt från vattnet. Området kommer 
också utformas på ett sådant sätt att 
det även fortsättningsvis kommer vara 
möjligt att röra sig fritt inom 
planområdet. Det kommer inte heller att 
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inverka negativt på allmänhetens 
möjlighet att nå vattenområdet, då det 
nya planförslaget är utformat med 
gång- och cykelvägar ner till vattnet. 
Inga nya villatomter planeras inom 
strandskyddat område. 

Avsevärd förändring av mark- och 
vattenanvändning 

 X I och med att planförslaget utformas på 
ett sådant sätt att den nya bebyggelsen 
placeras med stora natursläpp emellan, 
kommer den övergripande känslan i 
området även fortsättningsvis att vara 
skog. 

Innebär planen att en långsiktigt hållbar 
resursanvändning inte främjas 
(uttömmande av icke förnyelsebara 
naturresurser) 

 X  

Alternativ lokalisering, markanvändning  X  

Inverkan för rekreation  X Möjligheten för allmänheten att fritt röra 
sig i området kommer att minska, då 
det idag är helt obebyggt. Däremot 
kommer möjligheten inte att innebära 
att man inte alls kan röra sig i området. 
Den planerade bebyggelsen ska 
utgöras av stora villatomter, med stora 
naturområden emellan. Det kommer 
även att finnas ett väl utbyggt gång- 
och cykelvägnät, för att göra det möjligt 
att på ett enkelt sätt nå vattnet. 

Kulturmiljö  X Inom planområdet finns inga kända 
kulturvärden. 

    

MILJÖPÅVERKAN 

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Mark (föroreningar, erosion, skred, 
etc.) 

 X Gryts Varv är klassats om förorenat 
område klass 2, ”Varv med 
halogenerade lösningsmedel/giftiga 
båtbottenfärger”. Närmsta bostadstomt 
ligger ca 50 meter från varvet, men på 
en höjd ovanför. Höjdskillnaden mellan 
varvet och bostäderna är på lägsta 
delen ca 10 meter. 

Riskklassningen (fas 1) har bedömts till 
2, med följande motivering: 
”Spridningsförutsättningarna till mark 
grundvatten och ytvatten bedöms som 
mycket stora med anledning av 



  
 

  Vårt datum   Vår beteckning 
 2019-04-11  6 (9) 
   
 

fastighetens sjönära läge samt 
genomsläppligt material i mark 
(fyllnadsmassor). Skyddsvärdet för 
grundvatten, ytvatten och sediment 
bedöms som stort då kusten och 
skärgården är av riksintresse ur natur 
och friluftslivssynpunkt. Känslighet 
bedöms som stor då fastigheten har 
eget dricksvatten, närområdet utnyttjas 
för båtfriluftsliv. Föroreningarnas 
farlighet bedöms som höga. 
Föroreningsnivån i byggnader mark och 
grundvatten bedöms som stora med 
anledning av iakttagelser vi platsbesök 
(avfallshantering, spill mm).” 

Gryts varv ligger inte inom 
planområdet, men angränsande till det. 
Varvet ligger betydligt lägre än 
planområdet, och planområdet ligger på 
berg, varför det inte bedöms som 
särskilt troligt att föroreningar från 
varvet skulle återfinnas på land inom 
planområdet.  

Vatten (flödesriktning, 
grundvattenkvalitet, vattentillgång, etc.) 

 X Ett rörsystem för vatten och avlopp 
förläggs i lokalgatorna. 
Avloppssystemet utförs som 
lågtrycksavlopp (LTA). Varje tomt 
förses med en avloppspump som 
trycker ut avloppsvattnet i rörsystem 
som i sin tur leder vattnet till 
reningsanläggningen vid Gryts Varv 
och Marina. 
Vattenverk, avloppsreningsverk och 
ledningar för vatten och avlopp finns vid 
Gryts Varv och Marina. Denna kommer 
att behöva förstärkas för att klara också 
den tillkommande bebyggelsen. I 
planerna ingår en sådan utbyggnad 
av avloppsverket. 
Från marinan kommer också 
vattenförsörjningen att ske.  
 

Luft och klimat (luftrörelse)  X  

Vegetation (införande av ny växtart, 
minskning eller införande av art) 

 X Området är skogbevuxet, och i nuläget 
oexploaterat. Planförslagets 
genomförande kommer att innebära att 
träd huggs ner, och marken förses med 
ett gatunät.  

Inom planområdet förekommer en del 
områden med naturvärden som 
behöver beaktas i det fortsatta 



  
 

  Vårt datum   Vår beteckning 
 2019-04-11  7 (9) 
   
 

planarbetet. Det rör sig om förekomst 
av äldre och riktigt gamla tallar som 
mestadels står tämligen väl spridda i de 
utpekade värdefulla bestånden. Dessa 
naturvärden utgörs oftast av äldre tallar, 
men på några ställen finns en del död 
ved och inslag av markväxande och 
hänsynskrävande svampar.  

Planförslaget har utformats för att inte 
medge exploateringar på de mest 
värdefulla områdena. Dessa är utlagda 
som naturmark i planförslaget. 

 

Djurliv (förändring av sammansättning 
eller antal, minskning eller införande av 
art. Skapas någon barriär?)  

 X I och med att planområdet idag är 
obebyggt, kommer planens 
genomförande att innebära en 
förändring av området. Den bedöms 
däremot inte innebära några stora 
negativa konsekvenser för djurlivet, då 
den nya bebyggelsen kommer att 
utformas som stora villatomter med 
mycket naturmark emellan. 

Landskap och stadsbild  X Planområdet är beläget bakom 
detaljplanen för Gryts varv, med 
tillhörande bebyggelse. Den 
tillkommande bebyggelsen kommer inte 
att vara markant synlig från vattnet, 
varför den dominerande vyn från 
vattnet även fortsättningsvis kommer 
utgöras av skogssiluetten.  

Miljöpåverkan från omgivande 
verksamhet 

 X Se stycket om mark. 

Transporter/kommunikation (minskning 
eller ökning, investering) 

 X Planens genomförande kommer att 
innebära en ökning av trafiken, då det 
rör sig om ett 30-tal tillkommande 
villatomter. 

    

HÄLSOEFFEKTER    

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Ljus (bländande ljussken)  X  

Luftkvalitet (föroreningar, lukt, partiklar, 
allergirisk) 

 X  

Buller och vibrationer  X  
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Risk (farliga verksamheter, farligt gods, 
radon, elektromagnetisk strålning)  

 X  
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ÖVRIGT  

Kriterier Ja Nej Kommentar: är påverkan positiv eller 
negativ? Hur kan påverkan mildras? 

Uppstår kumulativa eller tillfälliga 
miljöeffekter  

 X  

Främjas hållbar utveckling (energi, 
material, avfallsmängd) 

  - 

Betydande miljöpåverkan i närliggande 
kommuner eller land 

 X  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 
Aline Eriksson 
Planarkitekt  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 
 
SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under tiden 2017-10-20 och 2017-12-04. 
 
Under tiden kom 22 skriftliga yttranden in, varav 18 med erinringar. 
 
2017-11-15 hölls ett öppet samrådsmöte, där följande synpunkter på planförslaget togs 
upp:    
 
Vattentillförsel till Lilla Vik (Kärlekens trädgård) måste säkerställas då oro finns att 
planförslaget kommer att försämra dagvattentillgången till parken. Man ser positivt till 
alternativförslaget om en vattenledning från Hulsjön. 
 
Några anser att Hulsjöns vatten inte är tillfredsställande och man är oroliga för 
uttorkning. Man vill att vi bevisar att den befintliga avsaltningsanläggningen som finns 
på Gryts varv klarar kapaciteten för dessa ca 30 planerade tomterna. Gör den inte det 
så borde en brunn borras istället för Hulsjöns vatten. 
 
Åsikter om att detaljplanen strider mot Översiktsplanens vision. 
 
Oro över den ökade trafiken på väg 809 som är smal och krokig och går över gårdsplan. 
 

 
SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Inkomna yttranden utan erinringar 
Räddningstjänsten Östra Götaland   2017-11-01 
Vattenfall Eldistribution AB     2017-11-02 
Polisregion Öst      2017-11-13 
Trafikverket       2017-12-06 
 
Inkomna synpunkter med erinringar 
Privatperson 1      2017-11-08 
Lantmäteriet       2017-11-08 
Privatperson 2      2017-11-14 
E.ON Energidistribution AB    2017-11-28 
Privatperson 3      2017-11-29 
Privatperson 4      2017-11-29 
Gryts Skärvårdsförening     2017-12-01 
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Storaviks Samfällighet     2017-12-01 
Privatperson 5      2017-12-01 
Privatperson 6 med bifall från 7,8,9,10   2017-12-04 
Privatperson 8 med bifall från 6,7,9,10,11  2017-12-04 
Privatperson 12 och 13 med bifall från 14,15,16,17 2017-12-04 
Privatperson 12 och 13 med bifall från 18,19  2017-12-04 
Privatperson 12 och 13 med bifall från 20,21  2017-12-04 
Miljökontoret       2017-12-11 
Länsstyrelsen      2017-12-13 
Försvarsmakten      2017-12-19 
 
 
STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Följande ändringar har gjorts av planförslaget utifrån inkomna synpunkter: 

 En Miljökonsekvensbeskrivning tas fram som bla. behandlar MKN för vatten och 

kompensationsåtgärder för naturvård. 

 Plankartan har ritats om för att väganslutningen ska löpa hela vägen fram till 

vägen ner till Gryts varv. 

 Planförfarandet byts till ett utökat iom kravet från länsstyrelsen på MKB. 

 Plankartan kompletteras med områden för nätstationer. 

 Plankartan kompletteras utifrån inkomna synpunkter från lantmäteriet. 

 Planhandlingarna kompletteras med illustration från vattnet, för att åskådliggöra 

hur området kommer upplevas från sjön. 

 Plankartan har kompletterats med ett utfartsförbud åt öster, för de tomter som 

gränsar till befintlig väg. 

 Badplatsen har tagits bort ur planförslaget. 

 En remsa med prickmark (område med byggnadsförbud) närmast 

fritidshusområdet i söder har lagts till, för att styra bort den tillkommande 

bebyggelsen något. 

 Strandskyddet för gångvägar upphävs inte, så planhandlingarna korrigeras 

utifrån detta.  

 Markeringarna av träd tas bort från grundkartan. 

 En bullerutredning genomförs, och plankartan kompletteras med bestämmelser 

härifrån. 

 Plankartan kompletteras med områden där det är möjligt att uppföra mindre 
pumpstationer om detta skulle behövas. 

 Avståndet till befintlig elledning har tagits hänsyn till på plankartan. 

 Planhandlingarna kompletteras med ett tydligare resonemang om påverkan på 

riksintressen. 

 Planhandlingarna kompletteras med en översiktlig miljöteknisk utredning. 

 Planbeskrivningen förtydligas angående VA-frågan. 

 Planhandlingarna anpassas till den längre insatstiden, genom att 

bygglovsbefriade åtgärder inte tillåts nära tomtgräns för att förhindra 
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spridningsrisker. I övrigt hanteras brandskyddet i enlighet med BBR i 

bygglovsskedet. 

 
 
Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av planen är: 
Privatpersonerna 1, 2, 3, 4, 5, 12-21. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 
Aline Eriksson 
Planarkitekt  
 

VALDEMARSVIKS KOMMUN 
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur 
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Inkomna synpunkter 
 

 
Privatperson 1     2017-11-08 
 
Med anledning av "Samråd om förslag till detaljplan Hummelvik 1:1" lämnas följande 
synpunkter och invändningar. 
 
Vi har tidigare i skrivelse 20160229 kommenterat Översiktsplanen och den däri 
ingående Informationen kring rubricerade exploatering och hänvisar härmed återigen till 
den som en inlaga i dessa synpunkter. När vi nu fått ta del av förslaget till detaljplan 
kräver det dock en del förtydliganden och ytterligare synpunkter. Vill helt kort först knyta 
an till den andemening i ÖP som refereras i vår tidigare inlaga: 
 
Särskilt glädjande är just de konkreta satsningar kommunen föreslår i Gryt och 
Fyrudden. Man kan helt klart skönja en "röd tråd" genom planen - satsa på utökat 
attraktivt boende i befintliga tätorter och värna om naturen och de känsliga områdena 
runt dessa orter. Detta är ju helt riktigt - och det är först då man uppnår en ökad service- 
och trivselgrad i tätorterna och samtidigt kan locka hit fler permanenta etableringar - 
både personer och företag - med den unika havsnära naturen som främsta lockbete. 
 
Så till detaljplanen och dess "analyser" och slutsatser. Den generellt mest allvarliga 
invändningen från vår sida utgörs av det faktum att detaljplanen utgör ett klart avsteg 
från kommunens "vision" och genomförandeplan. I ÖP framgår klart och tydligt att 
satsningar inom befintliga tätorter skall prioriteras. Inom vårt område står uttalat (s 58 i 
ÖP) att med detta avses "Gryts tätort och Fyrudden". Vidare att "Tomter för fritids- och 
permanentboende skall planeras och anslutas till befintliga områden". 
 
Vi kan vidare konstatera att detaljplanen strider mot "Delbilderna" 1, 2 och 3 i ÖP  
(s 15). Miljövisionen har ej beaktats. Konsekvensutredning avseende skolor och service 
i en spridd exploateringsbild har negligerats och den orörda naturen med rikt naturliv 
har ej beaktats utifrån en professionell kunskap och bedömning. 
 
Dessa klara avsteg från den nyligen framlagda ÖP är anmärkningsvärd och kräver 
ytterligare överväganden och rättelser. 
 
Vidare till en del brister och detaljer i förslaget: 
 
Planen ligger helt innanför riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet. Just detta 
förhållandet utgör det vanligaste argumentet för att icke bevilja bygglov mm i de flesta 
andra sammanhang, och definitivt för en enskild fastighetsägare med strandnära tomt. 
Planen innebär ett undantag för strandskyddet i ett känsligt och riksintressant 
kustområde i Gryts välkända vackra skärgård - detta strider mot ÖP. 
 
Planen saknar helt en relevant trafikanalys. Trafiken "bedöms" öka med 100 
fordon/dygn sommartid. Kan tyckas lite (och beräkningen är därmed tveksam) men det 
utgör ändå en 25% ökning på en i vissa stycken mycket smal primitiv väg. 
Undertecknad är bosatt på fastigheten XX - där planen visserligen konstaterar att  
"30 km hastighetsbegränsning är befogad" men man  tar inte alls hänsyn till t ex den 
kraftigt ökande tunga trafiken. Vägen går i vissa fall endast 2 meter från 
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permanentboende. Flera olyckor med personskador, och ett antal viltolyckor, har 
inträffat och kommer tyvärr att öka. Det saknas således en djupare analys av eventuellt 
behov av alternativ vägsträckning. 
 
I detta sammanhang är det även viktigt att peka på att kollektivtrafik saknas. Trafiken 
går idag till Gryts samhälle - där det för övrigt med hänvisning till ÖP skall prioriteras 
permanent bebyggelse. Man talar även om att exploateringen skulle ge utrymme för 
ökad service och t o m matbutik. Även här saknas en relevant analys, speciellt mot 
bakgrund av att livsmedelsbutiken i Gryt lades ned för några år sedan, liksom skola  
m m. Att sprida ut bebyggelsen enligt föreslagen plan strider mot basfakta och 
slutsatserna i ÖP. 
 
Ett klart felaktigt, och märkligt, synsätt utgörs av att planförslaget "förutsätter att 
verksamheten inom Gryts varv säkerställs". Detta är i och för sig säkert önskvärt för de 
allra flesta inom närområdet, men frågan är ju i vilken grad kommunen kan förutsätta att 
denna privata näringsverksamhet har den långsiktiga uthållighet som förutsätts ? 
 
Sammanfattningsvis är detaljplanen ofullständig i och med att den saknar konkreta 
analyser och konsekvensutredningar för flera väsentliga faktorer, därmed blir planens 
"slutsatser" ofta felaktiga. Vidare strider planen mot nyligen presenterad och fastställd 
Översiktsplan. 
 
Bilaga till yttrande från Privatperson 1 
 
Översiktsplanen (ÖP) - synpunkter inför fortsättningen 
 
Efter att ha tagit del av förslaget till ÖP, samt deltagit i samråds- och informationsmöte i 
Gryt vill vi lämna en del synpunkter på förslaget. Våra synpunkter kan ses mot 
bakgrunden att vi sedan 2002 är fast bosatta i Gryt, efter att tidigare ha varit bosatta i 
Stockholm. Det som attraherade oss vid flytten till Gryt var - givetvis - i första hand att vi 
fann en för oss attraktiv fastighet, men lika viktigt var samhället Gryt med havs- och 
naturkontaken och den "bykänsla" som då präglade samhället. Det fanns en ICA butik, 
skola, pensionat, kiosk, men också närhet till en del övrig samhällsservice i 
Valdemarsvik. 
 
Idag är skolan nedlagd, ICA butiken har slagit igen, kiosken är borta och 
kommunikationerna har försämrats. Bykänslan har försvunnit! Detta är en allvarlig 
utveckling, som bör tas som bevis på att det inte räcker med planer och visioner - utan 
nu krävs ett konsekvent genomförande av visionen i praktiken för att nå uppsatta mål. 
 
Det är inte svårt att inse att ett gediget arbete är nedlagt i den omfattande planen och 
det är med stort intresse man försöker följa tankarna från Vision till konkreta åtgärder. 
Särskilt glädjande är just de konkreta satsningar kommunen föreslår i Gryt och 
Fyrudden. Man kan helt klart skönja en "röd tråd" genom planen - satsa på utökat 
attraktivt boende i befintliga tätorter och värna om naturen och de känsliga områdena 
runt dessa orter. Detta är ju helt riktigt - och det är först då man uppnår en ökad service- 
och trivselgrad i tätorterna och samtidigt kan locka hit fler permanenta etableringar - 
både personer och företag - med den unika havsnära naturen som främsta lockbete. 
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Men, det är nu det svåra i processen inträder - konsekvensen i genomförandet och 
beslutsfattandet - och det är nu det krävs politiskt mod och handlingskraft. 
 
Ett tydligt exempel på att man är inne på ett felaktigt snedspår är den planerade 
etableringen av bebyggelsen vid Hummelvik. I detta fall synes konsekvensutredning helt 
ha saknats, utan utredarna verkar ha fallit för devisen att det är "positivt att någon tar 
initiativ". Området ligger i en mycket känslig skärgårdsnatur och det ligger definitivt inte i 
det som i planen i övrigt kallas "tätorterna" (Gryt). Belastningen på vägarna ut mot 
Hummelviksområdet är redan hård. Eventuella boende i det området kommer knappast 
att stärka underlaget för servicefunktioner i samhället Gryt utan snarare vara en 
belastning med anspråk på utökad "egen" service av typen VA system, vägar, 
transporter m m. En felaktig tanke som bara ger en "spretig" samhällsstruktur och 
minskar trovärdigheten i hela planen. Vidare synes förslaget till etablering vara grundat 
på att verksamheten vid Gryts varv blir fortsatt livskraftigt, vilket givetvis skapar en viss 
osäkerhet kring hela projektet då detta är en helt privat verksamhet. 
 
Vårt konkreta förslag är att planen på bostadsetablering vid Hummelvik ("29") skrinläggs 
och här har politikerna en chans att visa att man menar allvar med "Vision Valdemarsvik 
2025" och planarbetet i stort samt att man verkligen har för avsikt att fatta beslut "I 
balans med naturen". 
 
I detta sammanhang - och som en möjlig parallell - vill vi nämna den s.k. "golfbyn" vid 
Valdemarsviks Golfbana. Denna "golfby" presenterades som ett storslaget projekt och 
fick nödvändiga tillstånd för inledande byggnation trots ett massivt motstånd från 
privatpersoner, markgrannar och föreningsliv. Som vi alla vet har det, av flera skäl, bara 
blivit ett par fritidshus byggda och ett störande ingrepp i ett gammalt kulturområde med 
flera fornlämningar m.m. Eftersom "golfbyn" omnämns i planen vill vi som markägare till 
golfbanan, som vi i övrigt är positiva till, göra berörda parter uppmärksamma på att 
arrendet är uppsagt och vi får hoppas att expansionen i Gryt istället kan ske i tätorten - 
allt i enlighet med riktlinjerna om hur Visionen skall uppfyllas. 
 
Det är först då Gryts Kyrkby kan återskapa epitetet Skärgårdscentrum! 
 
Slutligen några ord om planerna vid hamnområdet i Valdemarsvik. Enklast kan det 
sammanfattas i planens första punkt under "så uppfyller vi visionen" : 
 
 "Satsning ska ske på hamnområdet genom att utveckla det som en nod för båttrafik 
och turism". 
 
Det är ytterst tveksamt att de planer som finns på byggnation av "ICA-huset" ligger i 
linje med målen i visionen. Nej - bort med bilarna och sophanteringen från 
hamnområdet och släpp fram restaurang- och kulturnäringen i kombination med 
handelsbodar av skärgårdskaraktär. Jämför gärna med kanalområdet i Söderköping - 
som sjuder av liv och kommers trots att de marina förutsättningarna egentligen är sämre 
där. 
 
 
Kommentar: 
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Förslaget till detaljplan strider inte mot Valdemarsviks kommuns översiktsplan, som 
antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018. Området är utpekat i översiktsplanen som 
ett utvecklingsområde för bostäder. 
Planförslaget är utformat så att ingen av de tillkommande tomterna ligger inom 
strandskyddat område.  
Synpunkterna på hur man formulerat sig i översiktsplanen kan inte hanteras inom 
ramen för denna detaljplan. 
Väg 809 är trafikverkets väg, inte kommunens.  
För att en ombyggnad av väg 809 ska prioriteras, måste den tas med i 
Länstransportplanen, vilket den i nuläget inte är. Kommunen har en kontinuerlig dialog 
med trafikverket och regionförbundet om trafiksituationen i kommunen som helhet. 
 
Lantmäteriet     2017-11-08 
 
Lantmäteriets yttrande 
 
Lantmäteriet har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende och lämnat följande 
yttrande. 
 
Grundkarta 
 
Lantmäteriet har följande erinran gällande grundkartan. 
 

1. I grundkartan saknas koordinatangivelse. 
 
Plankarta 
 
Lantmäteriet har följande erinran gällande plankartan. 
 

1. Det område som utgör allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap är 
omfattande, vilket kan vara problematiskt ur fastighetsbildningshänseende. 
Lantmäteriet har vid bildande av gemensamhetsanläggning bland annat att pröva 
om det för fastighet är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. 
Gemensamhetsanläggning får dessutom inrättas enbart om fördelarna av 
ekonomisk eller annan art överväger de kostnader och olägenheter som 
anläggningen medför. Att naturområdet närmast bostadsfastigheterna liksom 
vägnätet och parkmarken hör till en gemensamhetsanläggning framstår dock 
som naturligt. Det anförda innebär att kommunen och berörda sakägare har 
anledning att fundera över avgränsningen mellan kvartersmarken och den 
allmänna platsmarken. Observera dock att fråga om bildande av 
gemensamhetsanläggning enbart kan prövas på ansökan av berörda 
fastighetsägare och inom ramen för en lantmäteriförrättning. 

2. Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1) om planbestämmelser för 
detaljplan bör, för gång- och cykelväg, användas ljusgrå färgsättning. 

3. Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1) om planbestämmelser för 
detaljplan bör, för natur, användas ljusgrön färgsättning. 

4. Enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1) om planbestämmelser för 
detaljplan bör, för friluftsliv och camping, användas grön färgsättning. 

 

Lantmäteriet har ingen annan erinran att framföra. 
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Kommentar: 
Plankartan revideras i enlighet med inkomna synpunkter. 
 
Privatperson 2     2017-11-14 
 
Till Valdemarsviks kommun angående detaljplan för Hummelvik 1:1. 
 
Som blivande boende i Er kommun vill vi på det starkast vända oss mot era planer på 
Hummelvik. 
 
Bostadsområdet Hummelvik kommer bidraga till ökad andel trafik på en väg som redan 
i princip går genom gårdsplanen. En väg där tunga fordon går långt över 30 km/h och 
utsätter barn, vuxna och djur för fara. 
 
Bostadsområdet Hummelvik spär på en redan allvarlig risk och vi motsäger oss denna 
plan om inte en ny dragning av vägen ingår i detaljplanen. 
 
Vår uppfattning är att 20 hushåll till medför en betydande miljöpåverkan. 
 
Vi är naturligtvis öppna för hur vi med en mer säker dragning av vägen kan hjälpa till. 
 
 
Kommentar: 
Väg 809 är trafikverkets väg, inte kommunens.  
För att en ombyggnad av väg 809 ska prioriteras, måste den tas med i 
Länstransportplanen, vilket den i nuläget inte är. Kommunen har en kontinuerlig dialog 
med trafikverket och regionförbundet om trafiksituationen i kommunen som helhet. 
Planhandlingarna kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 
 
E.ON Energidistribution AB   2017-11-28 
 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har 
följande synpunkter. 
 
På bifogad plankarta finns två önskemål om att få placera nätstation, placeringarna kan 
samrådas med nedanstående eller med projektör LJ på tel.xxxxxx. 
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Kommentar: 
Plankartan kompletteras med områden för nätstationer. 
 
Privatperson 3     2017-11-29 
 
Tack för ett mycket trevligt och informativt framförande vid samrådsmötet. Nedan finner 
du mina synpunkter vad det gäller planförslaget för Hummelvik 1:1. 
 
Du kanske undrar att jag nu har infört en stor reservation vad det gäller storleken för de 
planerade 34 husen i området, jag nämnde ju ingenting vid själva mötet. Jag hade 
pratat med Krister Steen sedan över ett år och var överens vad det gällde antal tomter, 
och framför allt var jag glad att det togs hänsyn till bevattningen för trädgården. Men om 
husens storlek pratade vi aldrig och jag gick ut ifrån som alla andra här: stugföreningen 
och hotell- och konferens på varvet, att det handlar om hus med ungefär samma storlek 
som de befintliga. Bara efter samrådsmötet tittade jag närmare in i pappren och blev 
förfärad över storleken, som alla andra här. Krister har ju alltid pratat om hus för 
permanentboende, men för mig betydde det framför allt högre krav på avlopp och 
vatten, inte storlek. 34 hus på 250 kvm + 100 kvm bi-yta är ju helt över-dimensionerade 
för området, de skulle kräva mycket avverkning och blir så fullt synliga från havet. Inte 
heller kan jag se poängen med den stora storleken för permanent-boende, en vanlig 
villa i Valdemarsvik eller Gryt är väl knappt större än max 150 kvm med 50 kvm bi-yta. 
Jag pratade med Krister och han sade att det var ni som föreslog den stora storleken, 
att han själv inte hade tänkt på den närmare. Därför vill jag be er att tänka genom 
storleken igen, om man verkligen skulle tillåta så många stora hus så nära vattnet 
utanför tätorten, fullt synliga från havet. Krister vill ju göra det bra för alla, han verkar 
inte genomtänkt heller vad storleken betyder, förslaget kom ju från er, han kommer nog 
själv bli förfärad, när det börjar byggas så stort, men då är det för sent. 
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Punkt 1: Grovt missförhållande (disproportion) mellan husstorlek (350 kvm), antal 
hus (34) och områdets yta (25 ha). 
Tillåter man att så många stora hus får byggas nära havet, potentiellt fullt synliga från 
vattnet, långt utanför tätorten, förstörs Gryts skärgårdspotenial som turistattraktion och 
därmed regionens framtid. Det är också tvärtemot vi alla här i regionen önskat och som 
fick sin sammanfattning i översiktsplanen. Ändringsförslag: Betydligt mindre eller 
betydligt färre hus. 
 
Utanför tätorter ska bebyggelsen smälta in i naturen för att bevara skärgårdens natur, 
som ju är förutsättningen på turistnäringen. De befintliga 12 fritidshusen i området har 
en byggyta på max 80 kvm samt 20 kvm bi-yta med en tomtareal på 3000 kvm, och 
smälter bra in i naturen. De planerade husen däremot har en byggyta på max 250 kvm 
samt en bi-yta på 100 kvm med en tomtareal på bara 2000 kvm, de är alltså 3,5 gånger 
större än de befintliga husen på en tomtyta som är en tredjedel mindre. I relation till 
tomtytan är den planerade bebyggelsen 5,3 gånger större än de befintliga (175 kvm 
bebyggelse/1000 kvm tomtareal=17,5 % av tomtytan jämfört med 33 kvm/1000 kvm=3,3 
% av tomtytan). Med så stora hus på så små tomter som ligger gräns mot gräns i 
clusters på 6-9 finns det knappt plats för någon större växtlighet mellan enheterna. Även 
mellan clustren är inte mycket natur, då området som helhet inte är särskilt stort. En 
integration av husen i naturen är därför inte längre möjligt. 
Marinan med sina hallar, stugor, bryggor och båtar betyder skärgård, de täta stora 
husen skulle däremot ändra områdets karaktär till satellit - storstad, som är tråkigt för 
alla som vistas i den delen av skärgården. Inte heller passar dessa stora hus till de 
befintliga eller till de planerade stugorna nere vid bryggorna. 
Också konferensanläggningen, som ju har naturen som sin stora attraktion, skulle 
missgynnas stort. Det finns ju inga hus av den storleken i närheten som syns från havet 
utom en enda på Lilla Vik som har över 20 000 kvm naturtomt kring sig. Lösningen på 
problemet är att antingen kraftigt minska bygg- och bi-yta till 150 kvm resp. 50 kvm, som 
fortfarande i relation till tomtytan är det tredubbla i jämförelse med de befintliga husen i 
området, eller att reducera antal hus till max 17. De flesta villor i Sverige för 
permanentboende är inte större än 200 kvm inkl. bi-yta.  
 
Som turist eller konferensdeltagare kör man inte många mil på små vägar till en kust 
som har samma karaktär som hemma i storstaden. Det är skärgårdens natur som är 
Valdemarsviks kommuns stora skatt vad det gäller turismen och framtiden. 
 
Punkt 2: Garantivatten för Kärlekens Trädgård på Lilla Vik genom en ledning från 
Hulsjön. 
Den årliga fyllningen av vattensystemet och bevattningssjöar är förutsättningen för 
trädgården. Det har också varit en stor investering. Utförandet av den föreslagna 
detaljplanen innebär ett stort ingrepp i den vattentäkt Lilla Vik har för sina 
bevattningssjöar. Detaljplanen har därför infört en vattenuppsamling som 
förhoppningsfullt bevarar eller förbättrar den sedan 1999 tillförlitliga årliga påfyllningen 
av trädgårdens vattensystem. Ifall ingreppen trots alla åtgärder ändå skulle försämra 
vattentillgången, önskas som garanti en rörledning från Hulsjön, som vore enkelt att 
lägga under de stora markarbeten som är nödvändiga för de nya husen. 
 
Punkt 3: Kraftigt försämrat vindskydd för Kärlekens Trädgård genom stor 
avverkning. 
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Den täta växtligheten på planområdet har skyddat Kärlekens Trädgård från de mycket 
skadliga västvindar, typ storm Gudrun. Den ovannämnda stora avverkningen (minst 
hälften av hela området) för de många stora husen och vägarna skulle också medföra 
att vindskyddet för trädgården kraftigt försämras. Minsta möjliga avverkning genom 
mindre bebyggelse (se förslag ovan) är avgörande för trädgårdens framtid. 
 
 
Kommentar: 
Storleken på bebyggelsen minskas inte. 
Detaljplanen kan inte behandla en garanterad vattenförsörjning från Hulsjön till en 
intilliggande fastighet. Hulsjön är inte längre aktuell som reservvattentäkt för 
planområdet. 
Avverkning inom planområdet ska ske som gallring. Tillkommande byggnader kommer 
också ha en läbildande verkan på området. 
Planhandlingarna kompletteras med illustration från vattnet, för att åskådliggöra hur 
området kommer upplevas från sjön. 
 
Privatperson 4     2017-11-29 
 
Först ett stort tack för bra genomgång av detaljplanen för Hummelvik 15/11-17, som 
klargjorde väl vad som hittills framkommit i planerna. 
 
Jag vill här be om förlängning av svarstiden bortom 4/12-17, då ju det reviderade ÖP-
förslaget just färdigställts och skickats ut. Det tar tid att gå igenom detta betydande 
dokument, och då detaljplanen är delvis underkastade ÖP, kan man förmoda att 
ytterligare kommentarer kan behövas efter genomgången. 
 
Jag har ju många betänkligheter och känner stark oro inför dessa planer, och många av 
mina tankar härvidlag presenterade jag redan i en samrådsskrivelse för Valdemarsviks 
Översiktsplan (ÖP) i februari 2016, som härmed bifogas. Utöver vad som i denna har 
avhandlats vill jag nu även komma med ytterligare synpunkter, efter tagit del av 
detaljplansförslaget liksom den i dagarna utsända samrådsredogörelsen för ÖP. 
 
I samrådsredogörelsen kan man konstatera att ingenstans applåderas Hummelviks-
förslaget, utan tvärtom kan man här finna flera negativa yttranden. 
 
Den tyngsta instansen, Länsstyrelsen, som uppenbarligen gjort en mycket utförlig studie 
av ÖP, "ställer sig mycket (min understrykning) tveksam" till hela Hummelviksprojektet, 
med precis den argumentering som jag framförde mot projektet i ÖP! 
 
Kommunens svarskommentar, att bl a avsaknad av LIS-område skulle på något sätt 
underlätta/rättfärdiga föreslagen bebyggelse är minst sagt häpnadsväckande; Det är ju 
för att kuststränderna just är extra skyddsvärda som LIS ej får förekomma här! LIS hade 
för övrigt ej heller här kunnat komma ifråga då: Det skall (min understrykning) vara av 
allmänt intresse att området tas i anspråk. Här finns ej allmänt intresse, utan enbart för 
exploatör resp. nya villaägarna.... 
 
Länsstyrelsen har däremot intet att invända mot att ökad bebyggelse sker inom redan 
etablerade tätorter (såsom Gryt resp. Fyrudden) som jag själv har förordat/hoppats. Det 
lagda Hummelviksförslaget dränerar en tredjedel av de 100 nya hushållen man planerar 
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i Gryt/Fyrudden till 2040, vilket ju kommer att ytterligare försvåra den tillväxt dessa 
tätorter så väl behöver för att kunna bygga upp den infrastruktur som är så nödvändig. 
Man "stödjer även kommunens ställningstagande att inte ta jordbruksmark i anspråk för 
bebyggelser". OBS, att planerad väg från Hummelviksområdet kommer att belasta 
Storängen (=jordbruksmark i kartmaterialet). 
 
Vidare i ÖP´s yttrande från kommuner, myndigheter, organisationer och privatpersoner 
går som gemensam nämnare att kommunen skall uppmuntra bebyggelse i redan 
befintliga tätorter men vara mycket noga med att bevara och skydda våra naturvärden. 
Hummelviksprojektet med exploatering av jungfrulig skärgårdsmark som ej rörts av 
människohand sedan den steg ur havet för 6000-8000 år sedan går direkt stick i stäv 
med detta yttrande liksom med kommunens egna riktlinjer och rekommendationer. 
Obegripligt. 
 
Så till vissa specifika problem: 
1. Vattenfrågan 
Vatten skall delas med Hummelviks Varv. Varvet får enligt uppgift redan nu ta vatten 
från saltsjön som därefter behandlas i avsaltningsanläggning! Är detta vad man tänkt 
sig även för 34 nya hushåll ? El. åtgång? Hållbarhet ? 
Enligt uppgift från fackfolk har jag fått erfara att rening av avloppsvatten ställer särskilda 
krav när färskvattnet blivit föremål för avsaltning. Har man tänkt på det ? 
 
I ÖP´s samrådshandling från 27/10-15 sid. 75 sägs för byggande i skärgården, 
"Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och god vattenkvalitet måste (min understrykning) 
finnas". På sid. 96 framgår att Hulsjön har "otillfredsställande status". 
Då vattennivån i Hulsjön vid torrsomrar är mycket låg och Lövbäcken vid Hummelviks 
södra gräns riskerar att torka ut vill jag påstå att den inte har tillräcklig kapacitet för 
ytterligare 34 hushåll. 
Vi har tyvärr att förvänta oss ännu torrare somrar, och Lövbäcken vid södra gränsen 
fungerar sedan århundraden som "transportled" för fisk från saltsjön som går upp i 
Hulsjön för att leka. För detta behövs vatten i bäcken, inte för 34 nya hushåll! Här finnes 
för stor risk för grav miljöpåverkan! Hulsjön klarar varken kvalitets eller kvantitetskraven 
! 
 
Avloppssidan är heller ej löst, att kunna ansluta till Gryts avloppsanläggning har på 
grund av avståndet och geografin i övrigt fått uppges i ÖP (sid. 42) sägs "Nya bostads- 
och industriområden ska (min understrykning) anslutas till allmänt VA". Även här går 
alltså detaljplanen emot ÖP! 
 
Ytterligare kommentarer kring detaljplanen: texter från DP 
1. "Ingen alternativ lokalisering har diskuterats". 
Varför? Enligt ÖP finns redan planlagd mark för 33 tomter i Gryt/Fyrudden. 
2. "Den samlade bedömningen är att planernas genomförande inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan". 
Vem/vilka har bedömt detta? Fanns kvalifikationer för denna bedömning? Risk för 
jävsituation? 
3. Man upprepar ÖP´s ordalydelse att "En förutsättning för bostäder är att 
verksamheten inom Gryts Varv säkerställs". 
Hur skall det gå till? Något svar på den frågan (som ställts tidigare både skriftligt och 
muntligt) har ej kommit. 
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4. "...kommer den övergripande känslan i området även fortsättningsvis vara skog". 
Självfallet inte! 
5. "....inte innebära några stora konsekvenser för djurlivet". 
Mycket tveksamt, definitivt störande på både fågelliv och annat vilt (älg, hjort, rådjur 
etc). 
 
Har kommunen gjort någon uppskattning av den årliga extra kostnaden för kommunen 
jämfört med om dessa hushåll placerats i tätorten Gryt/Fyrudden? Exempelvis; 
skolskjuts, färdtjänst, hemtjänst, etc, etc. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att detaljplanförslaget förutom att gå emot 
ÖP´s anda är bristfälligt vad gäller många kritiska punkter såsom VA, miljöpåverkan etc. 
 
En miljökonsekvensbedömning har avfärdats som onödig men är ju ett minimum när 
man som här vill exploatera orörd skärgårdsnatur med riksintressen för 34 hushåll. 
 
Eftersom ÖP ännu ej är fastställd/fastlagd måste rimligtvis detaljplanen invänta denna. 
 
Som vårdare av Valdemarsviks främsta resurs, vår unika natur, måste jag be 
kommunens befattningshavare att besinna sig och skrinlägga projektet, och istället 
lägga all energi på att öka invånarantalet i Gryt/Fyrudden. Först då följes intentionen i 
ÖP och trovärdigheten till våra styranden kan bibehållas! 
 
Bilaga till yttrande från Privatperson 4 
 
Undertecknad har i dagarna med största intresse tagit del av det nya Översiktsplan-
förslaget (ÖP), och även närvarit vid kommunens informationsmöte i Gryt. 
 
Själv är jag numera fastboende i Gryt efter att under många år varit fritidsbo. 
 
Det har varit till stor glädje att ta till sig detta imponerande dokument, med god 
systematik upplagd och förstärkt med ett utmärkt kartmaterial. Jag kan endast 
applådera avsikterna i ÖP, som underlag för att kunna förverkliga kommunens visioner 
(jämför bl a "Vision Valdemarsvik 2025"), som är många framför allt vad gäller vår 
värdefulla men ömtåliga miljö och hur vi ska lösa bostadsproblematiken. Härvidlag går 
det en mycket konsekvent linje i ÖP, nämligen att 1) värna vår unika natur, och 2) 
koncentrera tillkommande bostäder till redan existerande tätorter. 
 
Ingenstans är detta mera nödvändigt än för Gryts samhälle, som ju lidigt svårt av 
ständiga nedskärningar av både privat och kommunal service, delvis som en följd av 
den "utspridningseffekt" som tillväxten av Fyrudden inneburit. Nu behövs en verklig 
kraftsamling för att få hushållsantalet att växa igen i Gryts samhälle! Utan en dylik 
ökning kan vi ej påräkna någon som helst förbättring av servicen på orten, och då lär vi 
snarare få se en fortsatt nedgång, vilket vore en tragedi. Här finns nu flera obebyggda 
tomter, och fler, mycket attraktiva tomter planeras. 
 
Döm därför om min förvåning och bestörtning när jag nu i ÖP ser att man i ett specifikt 
fall godkänner planering för 35-40 bostäder utanför Gryts tätort på jungfrulig mark i unik 
skärgårdsnatur endast 100-150 meter från havet. (Gryts Varv/Hummelvik) 
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Här har de vackra målen vänts helt upp och ner till fullständigt obegripliga självmål! Här 
är exempel på några, fler finns: 
A, Lokala miljön: Att ta i anspråk helt orörd vildmark 100-150 meter från havet för 35-40 
fristående bostadshus (sprängning säkert nödvändigt) går direkt stick i stäv med 
visionerna att "göra Valdemarsvik till Östersjöns ledande miljökommun". Var finns 
"respekten för naturen"? 
B, VA ej ordnat. Enligt ÖP ska nya bostadsområden anslutas till allmänna VA. 
C, Allmänna kommunikationer finns ej. 
D, Fibernät finns ej. 
E, Kommunal service. Blir betydligt dyrare jämfört med motsvarande i Gryts samhälle 
(färdtjänst/skolskjuts/hemtjänst etc) där ovannämnda service redan finns. 
F, Miljöförsämring generellt. Längre väg till centralort, mindre användning av 
existerande busslinje, mera avgaser, vägslitage etc etc. Störande inverkan på naturlivet, 
även utanför själva området. 
 
Enligt ÖP: "en förutsättning för dessa bostäder är att verksamheten inom Gryts Varv 
säkerställs". Hur ska det gå till? Skall kommunen köpa Gryts Varv? 
 
ÖP räknar med ca 100 nya bosättningar inom Gryt-Fyrudden t.o.m. 2040. Med 
föreliggande förslag skall alltså en tredjedel uppföras på Hummelvik! Således ett tredje 
"kluster" inom Gryts socken med allt vad det innebär av sämre, dyrare service. Gryts 
samhälle och dess invånare liksom alla naturälskare kan bara förlora på detta. Vill Ni 
verkligen det? 
 
Jag har förstått att en detaljplan över området är under utvecklande. Eftersom 
detaljplanen är underställd ÖP, måste jag som ett minimum anhålla om att inget beslut 
tas i detaljplan över det aktuella området förrän slutlig ÖP beslutats och vunnit laga 
kraft. (jfr. 12/2 NT/Valdemarsvik ang. Fyruddens Bace-projekt där man avvaktar ÖP 
innan detaljplanen spikas). 
 
Sammanfattningsvis ber jag nu styrgruppen och därefter kommunens fullmäktige att 
besinna sitt ansvar genom att följa de intentioner som under flera år varit ledande 
stjärnor i Valdemarsviks kommunpolitik, framförda i dokument som t ex "Gemensamt 
utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030", "Vision 
Valdemarsvik 2025" och nu senast ÖP-förslaget. Tankar och visioner måste följas av 
konsekventa handlingar för att förbli trovärdiga. 
Härvidlag finns endast en logisk, konsekvent möjlighet: lägg ner detta projekt och satsa 
istället all kraft på Gryts samhälle! 
Då får vi fortsatt förtroende för våra politiker och framtida generationer kommer vara Er 
tacksamma. 
 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats kring VA-frågan. 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 
Plankartan har kompletterats med en illustration av hur området upplevs från vattnet. 
Förslaget till detaljplan strider inte mot Valdemarsviks kommuns översiktsplan, som 
antogs av kommunfullmäktige 26 mars 2018. Området är utpekat i översiktsplanen som 
ett utvecklingsområde för bostäder. 
Synpunkterna på översiktsplanen kan inte hanteras inom ramen för detaljplanearbetet. 
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Gryts Skärvårdsförening    2017-12-01 
 
Gryts Skärvårdsförening vill lämna följande synpunkter angående förslag till detaljplan 
för fastigheten HUMMELVIK 1:1. 
 
Föreningen har i samband med utställningen av ny översiktsplan 2016 framfört att man 
är positiv till nybebyggelse i området med utbyggd infrastruktur, men uttryckt förvåning 
över att det saknades motivering för en så omfattande nybebyggelse på naturmark, 
relativt långt från infrastruktur och service i Gryt/Fyrudden. Motivering saknas även i 
förslaget till denna detaljplan. Vi har också noterat att Länsstyrelsen i sitt remisssvar 
avseende förslaget till ny översiktsplan ställt sig mycket tveksam till utbyggnaden av 
Hummelvik. 
 
I övrigt vill föreningen peka på att en byggrätt på 250+100 m2 tycks omotiverat stor. För 
att till viss del anpassa planen till områdets byggnadstradition bör storleken begränsas 
något. En byggrätt på 180 m2 + 50 m2 är rimligare och bör utan problem möjliggöra 
permanentboende av normalstorlek. Med dagens Attefallsregler kommer dessutom 
möjlighet finnas att utöver planens angivelser uppföra både utbyggnad av 
huvudbyggnad och extra byggnad på 25 m2. 
 
Eftersom detaljplan ska överensstämma med översiktsplan är det föreningens 
uppfattning att kommunen bör avvakta med antagandet av detaljplanen avseende 
Hummelvik till dess att översiktsplanen slutligen antagits, inte minst då den gällande 
detaljplanen är från 1990. 
 
 
Kommentar: 
Byggrätten minskas inte. 
Översiktsplanen för Valdemarsviks kommun antogs av kommunfullmäktige 26 mars 
2018. 
 
 
Storaviks Samfällighet    2017-12-01 
 
Från Storaviks Samfällighetsförening vill vi att det i detaljplanen klart skall framgå att 
ingen vägförbindelse mellan de vägar som anläggs i Hummelvik 1:1 och den befintliga 
Hummelviksvägen får etableras. Anledningen är att Hummelviksvägen är en privat väg 
som tillhör samfälligheten och den är endast avsedd att användas av föreningens 
medlemmar. 
 
Storaviks Samfällighetsförening är granne med fastigheten Hummelvik 1:1. 
 
 
Kommentar: 
Planförslaget har ingen vägförbindelse inritad åt det hållet. Plankartan kompletteras 
med ett in och utfartsförbud vid sista tomten, för att säkerställa att ingen tillfart anordnas 
från det hållet. 
 
Privatperson 5     2017-12-01 



  
 
  Vårt datum   Vår beteckning 

 2018-11-02  16 (27) 
   
 

 
Tack för en bra genomgång av detaljplanen för Hummelvik 1:1 på samrådsmötet 2017-
11-15. 
 
Efter bra diskussioner och synpunkter så måste vi tyvärr konstatera att de övergripande 
argumenten för en etablering av ett nytt tomtområde på denna plats är mycket svaga. 
 
Det mest rimliga måste vara att fortsätta bygga på det redan utpekade området Gryt-
Fyrudden. 
Detta skulle medföra möjligheter att utnyttja och vidareutveckla redan befintlig 
infrastruktur och serviceutbud till glädje för hela bygden, dessutom finns tomter 
tillgängliga. 
 
Förutom ovanstående generella avståndstagande till projektet har vi några mer 
specifika synpunkter på detaljplanen. 
 
1. Vatten och avlopp 
Vattenförsörjningen är inte tillräckligt väl genomarbetad i förslaget. Den nuvarande 
lösningen med avsaltningsanläggning på Gryts Varv är sannolikt inte långsiktigt hållbart 
vid en utbyggnad av varvet och ytterligare ett stort bostadsområde. 
 
Att använda Hulsjön som alternativ vattentäkt har inte analyserats och är enligt vår 
mening direkt olämpligt. 
Det är en grund sjö som med rådande klimatförändringar, med bland annat torra 
somrar, befaras bli ännu grundare i framtiden. 
Dessutom skulle sannolikt djurlivet i och runt sjön påverkas negativt. 
 
2. Vägar 
Enligt detaljplanen beräknas sommartrafiken på väg 809 att gå från 440 fordon/dygn till 
600 fordon/dygn, efter utbyggnad av marina och bostadsområde, en ökning på 36% på 
en redan högbelastad väg. Dessutom kommer det vara många tunga fordon under flera 
års byggtid. 
 
Vägen går idag genom flera gårdar där det råder begränsad sikt och framkomlighet. 
Exempelvis är det nästan omöjligt att mötas vid två platser på Åbäcksnäs, vid 
Arrendatorbostaden och Kvarnmästarbostaden. 
 
Sammantaget anser vi att vägens sträckning måste analyseras och eventuellt ändras. 
 
3. Bad 
Beträffande anläggande av badplats anser vi att nödvändiga analyser av 
bottenförhållanden och vattenkvalitet skall krävas innan planen godkänns. Detta på 
grund av de risker av föroreningar från varvet som anges i förslaget. 
 
Det skall även tydligt framgå att eventuell badbassäng, och även badplats, skall vara 
fullt tillgänglig för det fria friluftslivet och inte anses som privat område. 
 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna kompletteras angående VA-frågan. 
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Väg 809 är trafikverkets väg, inte kommunens.  
För att en ombyggnad av väg 809 ska prioriteras, måste den tas med i 
Länstransportplanen, vilket den i nuläget inte är. Kommunen har en kontinuerlig dialog 
med trafikverket och regionförbundet om trafiksituationen i kommunen som helhet. 
Badplatsen har tagits bort ur planförslaget. 
Området för en eventuell bassäng ligger på kvartersmark, vilket innebär att det kommer 
skötas av de boende i området, och möjligheten att denna skall hållas tillgänglig för 
allmänheten eller ej, kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen. 
 
Privatperson 6     2017-12-04 
med bifall från 7,8,9,10  
 
Vi har tagit del av detaljplanen gällande Hummelvik 1:1 och vill lämna synpunkter. 
 
Synpunkterna gäller primärt raden av tomter längst i öster (4+1 tomt nord-sydgående) 
närmare bestämt de som angränsar Stora Viks samfällighet, Hummelvik xx, Karlsborg 
och Lilla Vik. 
 
Dessa tomter och väg ligger i direkt anslutning till ett befintligt samfällighetsområde. Det 
kommer med stor sannolikhet medföra att områdena i praktiken blir sammanhängande 
om de upprättas enligt förslaget i detaljplanen. Sådan byggnation skulle öka trafik och 
människor i rörelse på befintliga vägar som tillhör annat område samt privata marker. 
Områdena kommer både praktiskt och estetiskt att skilja sig åt och behöver en tydlig 
avgränsning. Den utställningsträdgård som finns inom Stora Viks samfällighet gynnar 
besöksnäringen men behöver fortsatt avskildhet avseende både fysiska och psykiska 
miljöaspekter. 
 
Vi är generellt sett positiva till att det fokuseras på utveckling av landsbygden. Dock bör 
ytterligare hänsyn tas mot befintlig befolkning och infrastruktur än det som visas i 
nuvarande plan. 
 
 
Kommentar: 
Ingen väganslutning finns i planförslaget åt detta håll, så någon ökning av trafik på den 
privata vägen kommer inte ske. 
Planförslaget har naturområden i öster och söder, som avskärmning mot befintlig 
bebyggelse. 
En remsa med prickmark (område med byggnadsförbud) närmast fritidshusområdet i 
söder har lagts till, för att styra bort den tillkommande bebyggelsen något. 
En av tomterna i sydöst av planförslaget ligger nära den privata vägen. Denna beläggs i 
planförslaget med ett utfartsförbud, för att säkerställa att in och utfart till denna sker via 
den tillkommande lokalgatan för planområdet.  
 
Privatperson 8     2017-12-04 
med bifall från 6,7,9,10,11  
 
Vi har tagit del av detaljplanen gällande Hummelvik 1:1 och önskar att lämna följande 
synpunkter: 
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Synpunkterna gäller primärt raden av tomter längst i öster (4+1 tomt nord-sydgående 
som sitter ihop av ett parkområde). 
 
Dessa tomter och väg ligger i direkt anslutning till Stora Viks Samfällighetsområde. Det 
kommer med stor sannolikhet medföra att områdena i praktiken blir sammanhängande 
om de upprättas enligt förslaget i detaljplanen. Sådan byggnation skulle öka trafik och 
människor i rörelse på befintliga vägar som tillhör annat område och privata marker. 
Områdena kommer både praktiskt och estetiskt att skilja sig åt och behöver en tydlig 
avgränsning. Den utställningsträdgård som finns inom Stora Viks samfällighet gynnar 
besöksnäringen men behöver fortsatt avskildhet avseende både fysiska och psykiska 
miljöaspekter. 
 
Vi är generellt sett positiva till att det fokuseras på utveckling av landsbygden. Dock bör 
ytterligare hänsyn tas mot befintlig befolkning och infrastruktur än det som visas i 
nuvarande plan. 
 
 
Kommentar: 
Se svar till yttrandet ovan. 
 
Privatperson 12 och 13     2017-12-04 
med bifall från 14,15,16,17 
 
Hummelviksområdet är i den ÖP (översiktsplan) som nu ställs ut (utställningsperiod 
18/11-17 - 26/1-18) klassat som skärgårdsområde med riksintresse för friluftsliv (se 
bil. 10 & 12, ÖP). 
 
Vi är väl medvetna om att ÖP inte är ett juridiskt bindande dokument men vägledande 
för kommunens beslut. 
 
I ÖP beskrivs bl a bostadssituationen inom kommunen. Av beskrivningen framgår att 
det råder balans på bostäder och att den bedömning som görs är att läget på 
bostadsmarknaden inte kommer att påtagligt förändras. Under de kommande fem åren 
kommer fortsatt balans att råda (ÖP s.28). Vidare i ÖP: 
 
"I och med E22:s nya planerade sträckning som innebär en kortare restid norrut, så 
kommer tomter för nybyggnation att bli mer attraktiva i pendlingsorterna Ringarum och 
Gusum. Tomter i skärgårdsmiljö har dock fortfarande sin attraktivitet för 
fritidshusbyggnation." (ÖP s.30) 
 
"Boende i småhus 
Att bi i ett eget hus är ett önskemål för många. Barnfamiljer och medelålders människor 
föredrar ofta att bo i ett eget hus, och drömmen är möjlig att uppnå i en kommun som 
Valdemarsvik, där priset på ett begagnat hus är relativt lågt. Om dessutom en flyttkedja 
kommer till stånd, genom att bostäder för äldre byggs, innebär det att fler barnfamiljer 
kan få möjlighet att hitta sitt boende till en rimlig kostnad i Valdemarsvik. Som 
komplement till begagnatmarknaden är tomter i attraktiva lägen för nyproduktion något 
som kommunen aktivt satsar på. I samtliga kommundelar ska ett brett utbud av tomter 
finnas. Centrala Valdemarsvik och Ringarum är de orter där störst behov av bostäder 
kommer att finnas." (ÖP s.30) 
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"Prioriterade områden för bostadsbyggande 
Planläggning av områden för bostäder i Valdemarsvik och Ringarum är prioriterade 
insatser för kommunen. I Valdemarsvik är planläggning av fler tomter i centrala lägen 
mest prioriterat. I Ringarum är alla områden i tätorten prioriterade för småhustomter. 
Målet är att det senast 2018 ska finnas ett planlagt område för bostäder i Ringarum. Det 
är i dagsläget inte möjligt att peka ut vilket av områdena som är mest prioriterat." (ÖP 
s.31) 
 
"Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS-områden) 
LIS-områden är möjliga att peka ut både för bostäder och verksamheter. Det utpekade 
området med den tänkta åtgärden måste ge långsiktiga och positiva 
sysselsättningseffekter eller bidra till upprätthållandet av serviceunderlaget på 
landsbygden. Därutöver bör LIS-områdena placeras i anslutning till mindre tätorter och 
bebyggelseansamlingar med goda vägförbindelser kring sjöar och vattendrag. 
LIS-områden bör placeras i närheten av servicefunktioner, som exempelvis skola, 
omsorg, dagligvaruhandel och kollektivtrafik. 
LIS-områdena bör även riktas mot orter med en negativ befolkningsutveckling och som 
har särskild betydelse för serviceutbudet på den omkringliggande landsbygden. 
Bebyggelsen inom LIS-området bör därtill anpassas och lokaliseras till befintligt 
bebyggelsemönster och landskapets förutsättningar, samt för att underlätta människors 
vardag. Inom orörda områden och områden med höga naturvärden ska LIS-områden 
för boende undvikas och endast ses ut om de stärker det rörliga friluftslivet. LIS-
områden är inte heller möjliga i anslutning till större tätorter eller vid kusten. LIS-
områden ska också undvikas där det är bristande tillgång till stränder och om det råder 
översvämnings-, skred-, eller erosionsrisker. Även vattenskyddsområden bör undvikas, 
samt områden där en utveckling kan få en negativ inverkan på befintlig bebyggelse." 
(ÖP s.67-68) 
 
"Rekommendationer för byggande i skärgården: 

 Hänsyn ska tas till landskapsbilden, till natur- kulturmiljö- och friluftsvärden samt 
till eventuella störnings- och säkerhetsrisker. 

 Ny bebyggelse bör i första hand tillkomma som komplettering till befintlig 
bebyggelse. 

 Vattentäkt med tillräcklig kapacitet och god vattenkvalitet måste finnas. 
Avsaltningsanläggningar kan vara komplement eller alternativ till brunnar på 
platser där vattenförsörjningen är osäker. 

 För enskilda avlopp ställs krav på hög skyddsnivå inom områden där risk finns 
för att vattenförekomsten inte uppnår god ekologisk status. Torra toalösningar 
rekommenderas. 

 Nya fritidshus bör uppfylla kraven på utformning och energihushållning i 
Boverkets byggregler om de är avsedda för boende under längre säsong på 
året." (ÖP s.79) 

 
"Utvecklingsområden 
Förutom i Gryt-Fyrudden som beskrivs i avsnitt 3.10, där den mesta utvecklingen 
planeras, finns enstaka områden där boende och anläggningar för turism och 
verksamheter föreslås i skärgården. 
Hummelvik. 
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Planläggning för bostäder pågår (2017) i anslutning till Gryts Varv. Det generella 
strandskyddet är här 100 meter. Området ligger inom riksintresse för naturvård och 
friluftsliv, samt inom riksintresse enligt 4 kap MB, turism och obruten kust. En 
förutsättning för bostäder är att verksamheten inom Gryts Varv säkerställs och att vägar 
och VA-system samordnas med varvet. Området är utpekat som utredningsområde i 
VA-planen. Tillkommande bebyggelse måste anpassas till de naturvärden som finns på 
platsen och till landskapsbilden."  (ÖP s.79) 
 
Utifrån ovanstående citeringar ur den nu utställda ÖP:n gör vi följande reflektioner: 
 
Det fritidsområde som vi nu tillhör (Storaviks samfällighet) består av tolv fritidshus 
uppförda med början på 1970-talet. Under 1990-talet tillkom fem tomter som samtliga är 
bebyggda. Detta gör 17 fritidshus i samfälligheten Storavik. Takytan på var och en av 
dessa fastigheter får ej överstiga 80 kvm+20 kvm biyta. (Utöver detta förmodar vi att 
friggebod/attefallshus får uppföras.) Fastigheternas tomtstorlekar är runt 3000 kvm. Den 
detaljplan, gällande Hummelvik 1:1, som nu är ute för samråd visar på 34 stycken 
tomter á 2000 kvm ca. De ligger i kluster (6-9/kluster) och gränsar direkt till varandra. 
På dessa tomter ska bostäder för permanentboende kunna uppföras. Byggytan för de 
planerade bostadshusen är 250 kvm och biytan 100 kvm (och även här förmodar vi att 
friggebodar/attefallshus kan byggas). Tvåvåningsbyggnation ska också tillåtas. 
 
Hur väl svarar denna detaljplan mot viljeinriktningen/visionen i den ÖP som nu finns 
utställd och som vi har citerat ur ovan? 
 
Exempel: 
"Inom orörda områden och områden med höga naturvärden ska LIS-områden för 
boende undvikas och endast ses ut om de stärker det rörliga friluftslivet." 
"Området ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, samt inom riksintresse 
enligt 4 kap MB, turism och obruten kust." (ÖP s.67-68) 
 
Hur ska verksamheten för Gryts Varv säkerställas? 
Vem kan garantera en privat vinstdrivande verksamhets kvarstannande i området? 
 
Hur passar planerad bebyggelse med de naturvärden och den landskapsbild som finns 
på platsen? 
 
På vilket sätt är den tänkta nybyggnationen en komplettering till den befintliga 
bebyggelsen? 
 
På vilket sätt underlättar läget för den planerade byggnationen människors vardag? 
 
"Därutöver bör LIS-områdena placeras i anslutning till mindre tätorter och 
bebyggelseansamlingar med goda vägförbindelser kring sjöar och vattendrag." 
"LIS-Områden bör placeras i närheten av servicefunktioner, som exempelvis skola, 
omsorg, dagligvaruhandel och kollektivtrafik. " (ÖP s.67) 
 
Det saknas säker väg till området från den väg som leder vidare till Fyrudden. Den väg 
som förbinder Gryts- / Fyruddenvägen med Breviksnäs är inte att betrakta som en säker 
väg idag (smal, kurvig, saknar vägrenar, ishalka vintertid). Den lär inte bli säkrare med 
ökad trafikintensitet. Att cykla med/utan barn är riskfyllt. 
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Det saknas kollektivtrafik. 
Det saknas skolor. 
Det saknas livsmedelsbutik/ -er, ja, allt det som underlättar i vardagen för den som 
väljer att bo i det planerade området permanent. 
 
Tanken med permanentbyggnation är, förmodar vi, att få en befolkningstillväxt på sikt till 
kommunen och som därmed genererar ett ökat skatteunderlag. Detta försvåras om inte 
unga familjer flyttar in till den. Ur ÖP nedan: 
 
"/..../ innebär det att fler barnfamiljer kan få möjlighet att hitta sitt boende till en rimlig 
kostnad i Valdemarsvik." (ÖP s.30) 
 
Erbjuder detaljplaneförslaget för Hummelvik 1:1 unga barnfamiljer/par som funderar på 
att bilda familj detta? 
 
När områden ska förändras kan intressekonflikter uppstå. I detta fall mellan markägare, 
näringsidkare och fritidshusboende. Vi har valt att tillbringa en stor del av vår fritid i det 
vackra, tysta och ljusskyddade området Hummelvik. Den som i klart väder nattetid har 
beskådat Vintergatan från denna plats och tystnaden i området vill inte frivilligt lämna 
den. Vänner som besöker oss vill återvända och uppskattar och hänförs av den 
naturnära upplevelsen. Vad händer om dessa kluster av stora byggnader 
uppförs? 
 
Hur kommer området att upplevas från sjösidan? Av beskrivningen till 
detaljplaneförslaget läser vi att byggnaderna kommer att kunna skymtas från sjösidan. 
Kommer detta verkligen stämma med verkligheten. 
 
Tomter, vägar, poolområde, öppen yta för midsommarfirande; hur många träd 
försvinner för att förverkliga detta? 
 
Vad händer med den turism som uppskattar de värden som idag förknippas med 
området och som gör att människor söker sig till det? 
 
Vi (fastigheterna XX) vill att; 
*byggnadernas storlek/byggyta i den föreslagna detaljplanen minskas så att de passar 
bättre till befintlig bebyggelse. 
 
*de tomter som gränsar direkt till Storaviks samfällighetsområde (tomterna 1-6 samt 34) 
tas bort från den föreslagna detaljplanen. 
 
Genom dessa förändringar i föreslagen detaljplan anser vi att det nyplanerade området 
bättre stämmer överens med viljeinriktningen/visionen i den ÖP som nu ställs ut och 
som ger uttryck för Valdemarsviksbornas framtidsvisioner om den egna kommunen. 
 
 
Kommentar: 
Plankartan har kompletterats med en illustration av hur bebyggelsen upplevs från sjön. 
Väg 809 är trafikverkets väg, inte kommunens.  
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För att en ombyggnad av väg 809 ska prioriteras, måste den tas med i 
Länstransportplanen, vilket den i nuläget inte är. Kommunen har en kontinuerlig dialog 
med trafikverket och regionförbundet om trafiksituationen i kommunen som helhet. 
Planförslaget stämmer med förslaget till översiktsplan, då det är utpekat som ett 
utvecklingsområde för bostäder. 
Byggrätten minskas inte ner. 
Inga tomter tas bort ur planförslaget, men i området i söder beläggs med prickmark för 
att skjuta den tillkommande bebyggelsen så lång ifrån den befintliga som möjligt på 
tomterna. 
 
Privatperson 12 och 13     2017-12-04 
med bifall från 18,19 
 
Ovanstående yttrande har inkommit igen men med bifall från ytterligare två 
privatpersoner. 
 
 
Privatperson 12 och 13     2017-12-04 
med bifall från 20,21 
 
Mail har inkommit från privatperson 20 och 21 om att de ansluter sig till privatperson 12 
och 13 yttrande ovan. 
 
 
Miljökontoret     2017-12-11 
 
Miljökontoret har fått möjlighet att yttra sig i samråd om förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Hummelvik 1:1. Miljökontorets lämnade synpunkter enligt nedan: 
 
Förorenad mark 
Marken inom planområdet kan inte helt uteslutas ha blivit påverkat av de föroreningar 
som uppkommit vid den befintliga miljöfarliga verksamheten Gryts Varv. Utan ytterligare 
utredningar och eventuella saneringar vid Gryts Varv kan det därför inte säkerställas att 
eventuella bostäder och dess invånare inte kan påverkas av den befintliga föroreningen. 
Ytterligare utredning av grannfastigheten och dess påverkan på eventuella bostäder 
behöver utföras. 
Det är fortfarande oklart exakt vilken typ av kemikalier som bidragit till 
markföroreningarna. Alla typer av markarbeten vid det förorenade området Gryts Varv, 
såsom påkoppling till VA-nätet eller anläggande av vägar är anmälningspliktiga enligt 10 
kap Miljöbalken. Föroreningar känner inte till administrativa gränser enligt en plankarta 
så det bör kontrolleras hur stor spridning markföroreningen från Gryts Varv har. 
Försiktighetsprincipen ska gälla. 
 
Miljöfarlig verksamhet 
Den nu befintliga verksamheten vid Gryts Varv har ändrat karaktär från varv med 
båtbygge till förvaringsplats av båtar. Däremot pågår fortfarande underhåll av båtar med 
exempelvis blästring och målning av båtbottnar. Detta kan ge upphov till påverkan via 
luft men även i form av buller från verksamheten. Det bör utredas hur planområdet och 
framförallt de fastigheterna placerade närmast verksamheten kommer att påverkas av 
bullret från den. 
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Buller 
Den miljöfarliga verksamheten Gryts Varv vid grannfastigheten är en befintlig 
verksamhet som idag ger upphov till en del buller. Vid boende och närhet till befintlig 
verksamhet finns alltid en risk för att vissa konflikter kan uppstå. Det är särskilt 
ljudkänsligt vid utomhusvistelse. Det är viktigt att ta hänsyn till detta och planera för 
eventuella ljuddämpande åtgärder vid behov. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt planen ska vatten tas från den befintliga dricksvattentäkten vid Gryts Varv. Det 
finns problem att få dricksvattnet i den borrade källan att räcka till för verksamheten som 
den bedrivs idag och verksamheten har därför kompletterat med en 
avsaltningsanläggning. Det bör också utredas om vattenkvaliteten är godtagbar med 
tanke på den förorening som finns i marken i direkt närområde av brunnen. 
Dricksvattnet ska uppfylla kraven för dricksvattenkvalitet. 
 
Om vattnet i befintlig brunn och avsaltningsanläggning inte räcker ska vatten tas från 
den närliggande Hulsjön. Det måste säkerställas att vattnet som levereras därifrån 
uppfyller dricksvattenkvalitet. Detta kan innebära att ansökning om vattenverksamhet 
ska ske hos Länsstyrelsen. Det kan även komma att bli aktuellt med att fastställa ett 
vattenskyddsområde runt Hulsjön beroende på hur vattnet därifrån kommer att 
användas och vem det levereras till. Då det inte finns tydligt specificerat i planen är det 
inte möjligt att se om det kommer att krävas eller inte. 
 
Om dricksvattenanläggningen, antingen befintlig vid Gryts Varv eller vatten från Hulsjön, 
tillhandahåller mer än 10m3/dygn i genomsnitt eller försörjer fler än 50 personer innebär 
det att en registrering om dricksvattenanläggning måste göras. 
 
Vad gäller avloppsanläggning ska den befintliga avloppsanläggningen vid Gryts Varv 
användas och utökas för att anpassas till behovet av de nya bostäderna. En förändring 
av avloppsanläggningen samt påkoppling till befintlig avloppsanläggning är tillstånds- 
eller anmälningspliktig, beroende på dimensionerad storlek av planerad 
avloppsanläggning. 
 
Det gäller också för både påkoppling av dricksvatten och avloppsreningsverk att vid 
grävarbeten i förorenad mark måste detta föregås av en anmälan enligt miljöbalken 10 
kap gällande exempelvis grävarbeten i förorenad mark. Krav på sanering av marken 
kan då vid behov komma att ställas. 
 
Uppvärmning av hus 
Det behöver beskrivas i planen hur uppvärmning av husen ska ske då det kan vara 
olämpligt att borra efter bergvärme med tanke på de föroreningar som finns vid 
närliggande fastighet samt risken för saltvatteninträngning. Det kan eventuellt, men 
absolut inte säkert, gå att borra men då behöver det tas fram en kontrollplan för löpande 
provtagning i framtiden samt möjlighet att snabbt återfylla borrhålen i sin helhet för att 
minska risken för att föroreningen sprids via borrhålen och förhindra försvårande av 
eventuell sanering. 
 
Badplats 
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Vad gäller badplats i anslutning till planområdet bör det utredas om den förorenade 
marken vid Gryts Varv kan ha påverkat vattnet och sedimenten i vattnet runt omkring. 
Det bör göras provtagningar för att säkerställa att det inte finns några ämnen som kan 
skada människors hälsa vid bad. Ett kontrollprogram kan behöva upprättas för löpande 
provtagningar så länge badplatsen finns kvar. Att provtagningar kan behövas berörs 
redan i planbeskrivningen. 
 
Elledning 
Enligt kartinformationen går det idag en elledning i närheten av planområdet. Vid 
byggandet av bostäder bör tillräckligt avstånd hållas från elledningen för att inte 
överskrida gränsen för elektromagnetisk strålning. 
 
Dagvatten 
Dagvattendammar kan i vissa fall vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 
 
Naturvård 
Vad gäller naturvårdsfrågor finns det inte någon på miljökontoret som har kompetensen 
att bedöma den naturvärdesinventering som har gjorts och frågor gällande naturvården 
har därför till stor del lämnats till Länsstyrelsen att svara på. 
 
Det behöver dock påpekas att gränsen för den naturvärdesinventering som har gjorts 
har varit i stort sett sammanfallande med gränsen för planområdet. Det innebär att 
naturinventeringen inte har berört frågan gällande hur befintliga fågelskyddsområden 
strax utanför plangränsen påverkas av genomförandet av den nya planen, något som 
upplevs som en brist. 
 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med en bullerutredning och en miljöteknisk 
utredning. 
Badplatsen har tagits bort ur planförslaget. 
Planhandlingarna har kompletterats angående vatten och avlopp. 
Avståndet till elledning har tagits hänsyn till. 
Fågelskyddsområdet har bedömt ligga så pass långt från planområdet att det inte borde 
påverkas negativt av planens genomförande, speciellt då planområdet ligger bakom 
detaljplaneområdet för Gryts varv. 
 
Länsstyrelsen     2017-12-13 
 
Handlingar har sänts in för samråd. Handlingarna utgörs av plankarta med 
planbestämmelser, planbeskrivning, behovsbedömning, fastighetsförteckning, 
naturvärdesinventering, kulturhistoriskt planeringsunderlag, hydrogeologisk studie, 
kompletterande geohydrologisk kommentar. 
 
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse invid Gryts Varv för att ge 
möjlighet att bo i skärgården men också för att medge fritidsboende i direkt anslutning 
till marinan. 
 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen detaljplan är i linje med den översiktsplan som nu 
är utställd för granskning. 
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Länsstyrelsens synpunkter 
 
Kontroll enligt kap 11 PBL 
 
Riksintressen 
Planområdet berör riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap miljöbalken 
och till viss del riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Viss 
hänsyn till förekommande naturvärden inom riksintresse naturvård har tagits. 
Länsstyrelsen menar att kommunen inte tillräckligt tydligt beskrivit och tagit ställning till 
hur föreslagen planering påverkar de berörda riksintressena och om risk finns att dessa 
påtagligt skadas. 
 
Strandskydd 
Detaljplanen berör delvis strandskyddat område. Kommunen avser att upphäva 
strandskyddet för gångvägar samt bad. Länsstyrelsen anser inte att det är lämpligt att 
upphäva strandskyddet i detaljplanen för sådana anläggningar. Strandskyddet bör här 
istället ligga kvar och aktuella förändringar får prövas genom ansökan om 
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning av de särskilda 
skälen. 
 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 
Förorenad mark 
Länsstyrelsen har tidigare uppmärksammat frågor kring hantering av förorenad mark 
och sediment på grannfastigheterna Hummelvik 1:1 och Hummelvik 1:15. I detaljplanen 
för aktuella fastigheter påtalade Länsstyrelsen i sitt svar att undersökning behöver ske 
av mark, grundvatten och sediment med avseende på föroreningar. Detta för att ta reda 
på om föroreningarna är så allvarliga att de behöver åtgärdas. I så fall bör också en 
översiktlig avgränsning och riskbedömning göras. Någon översiktlig provtagning och 
riskbedömning eller saneringsåtgärd är, såvitt Länsstyrelsen känner till, inte genomförd. 
 
Det finns inget som tyder på att landdelen av det nu aktuella planområdet innehåller 
förorenad mark. Däremot är närliggande område, d v s varvsområdet, misstänkt eller 
konstaterat förorenat. Även sedimenten är konstaterat förorenade. Det är rimligt att tro 
att de som rör sig inom varvsområdet (boende och turister) riskerar att utsättas för 
föroreningarna. Inom planområdet avsätts en badplats där det är oklart om vattenmiljön 
är förorenad eller ej. I planhandlingarna påpekas att ett riskmoment är att föroreningar 
som läcker ut i Hummelviksfjärden sprider sig till föreslagen badplats. 
 
Länsstyrelsen menar att risken för spridning och exponering av föroreningar till 
badplatsen från varvsområdet måste utredas. En riskbedömning ska genomföras och 
visar det sig att platsen innebär risk för den planerade markanvändningen, ska också 
åtgärdsförslag tas fram. Med tanke på den komplexa plansituationen och intressen i 
olika verksamheter är det lämpligt att välja åtgärdsmetod genom att genomföra en 
riskvärdering. Resultaten från undersökningar och riskbedömning samt ev 
åtgärdsförslag med ungefärlig prisbild för de olika alternativen ska presenteras som 
underlag. Visar det sig att det är nödvändigt att sanera, för att det som planen avser ska 
vara möjligt, bör saneringen vara genomförd innan planen genomförs. 
 
Dricksvatten 
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Vattenverk och avloppsreningsverk finns vid Gryts Varv och Marina och behöver 
förstärkas om planen genomförs. Hulsjön kan enligt kommunen användas som 
vattentäkt om den befintliga vattentäkten inte räcker till. Länsstyrelsen menar att 
kommunen måste undersöka vattenkvaliteten i både den befintliga vattentäkten och i 
Hulsjön och förvissa sig om att tillräcklig mängd och kvalitet på vattnet kan uppnås 
innan planen kan antas. I ovan beskrivna utredning om risker med markföroreningar 
måste bland annat undersökas om planerat uttag av vatten från befintlig grundvattentäkt 
kan innebära risk för ökad spridning av föroreningar till dricksvattnet. 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
De planerade lösningarna för hantering av avloppsvatten från området måste förtydligas 
med avseende på risken för att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas. 
Detsamma gäller dagvattenhanteringen i området. I planen föreslås en 
utjämningsdamm som också kan bidra till viss rening av vattnet. Länsstyrelsen bedömer 
att dammen bidrar till att uppkommet dagvatten genomgår en rening innan tillförseln till 
recipienten, vilket är bra. Länsstyrelsen anser att kommunen måste redovisa en samlad 
bedömning av hur denna plan påverkar MKN och hur planen bidrar till att nå MKN för 
vatten. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL - Allmänna intressen 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Med hänvisning till ovanstående frågeställningar gällande riksintressen, risker med 
föroreningar samt påverkan på vattenmiljön samt räddningstjänstaspekter anser 
Länsstyrelsen att risk för betydande miljöpåverkan föreligger och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför tas fram till detaljplanen. 
 
Trafik/räddningstjänst 
För att de permanent- och fritidsbostäder som planen omfattar ska kunna få hjälp av 
samhället, främst vid akuta händelser som sjukdom, olycka eller brand, är det viktigt att 
vägarna till området förbättras. Detta gäller främst väg 809 som bör åtgärdas senast i 
samband med planens genomförande. 
 
Vid en byggnation inom området bör det förtydligas hur det byggnadstekniska 
brandskyddet tar hänsyn till tidsaspekten innan samhällets hjälp kommer fram till 
området. 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom det aktuella området. Det finns inte heller 
något på historiska kartor som indikerar äldre bebyggelse eller fornlämningar. 
Länsstyrelsen vill dock påminna om att skulle fornlämningar trots allt påträffas i 
samband med arbeten måste dessa omedelbart stoppas och anmälan göras till 
Länsstyrelsen. 
 
Allmänt naturvård 
De mest värdefulla naturområdena har undantagits från bebyggelse. Viss kompensation 
föreslås för de fall bebyggelse inte kan undvika naturvärdena. Kommunen bör precisera 
var och vad man tänker kompensera. 
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En av de värdefulla naturmiljöerna i skärgården är hällmarkstallskog vilken finns inom 
planområdet. Naturinventeringen beskriver flera områden med hällmarkstallskog. Inom 
dessa områden är naturvärdena framför allt knutna till enskilda träd. Naturinventeringen 
redovisar träd med höga naturvärden endast i västra delen av planområdet vilket gör 
det svårt att bedöma om tillräcklig hänsyn har tagits. Länsstyrelsen anser att det vore 
lämpligt om kommunen inventerade värdefulla träd i hela planområdet och anpassade 
planeringen med hänsyn till dessa. Om underlag finns som redovisar värden hos 
enskilda träd kan dessa träd med fördel markeras på plankartan. 
 
 
Kommentar: 
Planhandlingarna kompletteras med ett tydligare resonemang om påverkan på 
riksintressen. 
Badplatsen tas bort ur planförslaget. 
Planhandlingarna kompletteras med en översiktlig miljöteknisk utredning. 
Planbeskrivningen förtydligas avgående VA-frågan. 
En MKB tas fram, som bla. behandlar MKN för vatten och kompensationsåtgärder för 
naturvård. 
Strandskyddet för gångvägar upphävs inte, så planhandlingarna korrigeras utifrån detta.  
 
Planhandlingarna anpassas till den längre insatstiden, genom att bygglovsbefriade 
åtgärder inte tillåts nära tomtgräns för att förhindra spridningsrisker. I övrigt hanteras 
brandskyddet i enlighet med BBR i bygglovsskedet. 
 
Väg 809 är trafikverkets väg, inte kommunens.  
För att en ombyggnad av väg 809 ska prioriteras, måste den tas med i 
Länstransportplanen, vilket den i nuläget inte är. Kommunen har en kontinuerlig dialog 
med trafikverket och regionförbundet om trafiksituationen i kommunen som helhet. 
 
Det finns ingen generell trädinventering. De träd som markerats i grundkartan är äldre 
träd som markerats just för att på bästa sätt bestämma hus- och vägplaceringar. Dessa 
markeringar tas bort från plankartan. 
 
Försvarsmakten     2017-12-19 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i ärendet.  
Försvarsmakten behöver ej bli hörda ytterligare i ärendet. 
 
 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 
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Kulturhistoriskt planeringsunderlag för 

Hummelvik 1:1, Gryts varv 

Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, UV, är en 

uppdragsfinansierad del av ämbetet som i huvudsak genomför arkeologiska 

undersökningar efter beslut enligt Kulturminneslagen.  UV utför även 

konsultuppdrag i form av utredningar, inventeringar och framtagande av 

kulturhistoriska planeringsunderlag. Riksantikvarieämbetets arkeologiska 

uppdragsverksamhet, UV, har ingen myndighetsfunktion. 

 

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst (RAÄ UV 

Öst) har på uppdrag av Krister Steén, Hummelvik, tagit fram ett kulturhistoriskt 

planeringsunderlag för fastigheten Hummelvik 1:1, Gryts varv. Inom 

arbetsområdet är ett 30-tal nya tomter med tillhörande vägar planerade. 

Tomtmarken utgörs främst av plan till svagt kuperad skogsmark med berg. Mot 

havet i norr sluttar topografin ställvis kraftigt. Norra delen av området är beväxt 

med gles tallskog medan södra delen utgörs av tät ungskog och granplantering. 

Den nya vägen är planerad att ansluta till befintlig väg strax sydväst om Gryts 

varv. Därefter löper vägen på låglänt åkermark mot öster för att sedan relativt 

brant klättra uppför en västsluttning.  

 

RAÄ UV Öst har tidigare utfört en marinarkeologisk besiktning i vattnet utanför 

aktuellt område (Ternström 2009). 

 

Syftet med det kulturhistoriska planeringsunderlaget var att fastställa om 

lagskyddad fornlämning var belägen inom det planerade exploateringsområdet. 

Detta skedde genom kart- och arkivstudier, samt besiktning i fält. Området har 

nyligen inventerats av Länsstyrelsen i Östergötlands län (Ternström 2006).  

 

Vid besiktningen påträffads endast en sentida stenmur (A201). Stenmuren ligger i 

västra delen av området, där den planerade vägen ansluter mot befintlig väg. 

Stenmuren är ca 105 m lång (NV-SÖ), 1-1,3 m bred och 0,5 m hög av 0,2-0,5 m 

stora stenar. I detta område ligger också spridd röjsten.  Stenmuren är redan 

skadad av den befintliga vägen och den nya vägen kommer bara marginellt 

påverka stenmuren. Vid byggnationen av vägen bör hänsyn visas till stenmuren.  

Datum  2012-02-09 

Dnr  424-4562-2011 

PM nr  2012:4 

 
 

 

Krister Steén 

Hummelvik 

610 42 GRYT 

Arkeologiska 
uppdragsverksamheten 

Roxengatan 7 
582 73 Linköping 

Tel 010-480 81 40 

E-post  uvost@raa.se 
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Riksantikvarieämbetet UV Öst bedömer att inga vidare arkeologiska åtgärder är 

nödvändiga.    

 

Ansökan om tillstånd eligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m ställs till 

Länsstyrelsen Östergötland som fattar beslut i ärendet och avgör om eventuellt 

fortsatta arkeologiska insatser krävs. Denna PM bör bifogas ansökan. 
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1 Bakgrund 
Nya bostäder, Hummelvik 1:1, planeras intill Gryts varv i Valdemarsviks kommun. Detta 

PM tar upp de aktiviteter som är inom Gryts varv ur bullerhänseende. Underlag för 

aktiviteter är dokumentet ”Inventering av ljud/buller på Gryts varv” där uppgifter 

inkommit från varvet, marinan samt restaurangen. 

2 Riktvärden 

2.1 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd 

dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum 

med stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda 
ljudnivåer utomhus så att följande ljudnivåer 
inomhus inte överskrids 1 

Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 
nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

   
   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 
   
   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 
   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och 
järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade 
beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 
yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas 
perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt 
övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem 
gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 
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2.2 Industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 2015:21) 

I Boverkets vägledning ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 

bygglovsprövning av bostäder” ges riktvärden enligt tabell 2 och 3. 

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar  

Leq dag + kväll  
(0600-2200)   

Leq natt 
(2200-0600) 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till 
angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att 
tillgång till ljuddämpad sida finns och att 
byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena 
enligt tabell 3. 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus 
vid bostadsfasad och uteplats. 

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200)  

Leq natt 
(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. 

Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den 

ljuddämpade sidan. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med 

tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån 

från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare 

händelser. 
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2.3 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. 

Tabell 4. Buller inomhus 

   
Maximal ljudnivå LAFmax

1 45 dBA 

Ekvivalent ljudnivå LAeq,T
2 30 dBA 

Ljud med hörbara 
tonkomponenter 

LAeq,T
2 25 dBA 

Ljud från musikanläggningar LAeq,T
2 25 dBA 

1 Den högsta A-vägda ljudnivån 

2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T). 

Tabell 5. Lågfrekvent buller 

Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå, Leq (dB) 

31,5 56 

40 49 

50 43 

63 42 

80 40 

100 38 

125 36 

160 34 

200 32 

 

3 Aktivitet Gryts varv 

3.1 Blästring 

I dagsläget sker blästring utomhus ca 10 dagar på hösten och 3 dagar på våren. Från och 

med år 2020 kommer all blästring göras inomhus. Från och med det så kommer inte 

blästringen utgöra någon risk för att aktuella riktvärden överskrids för de planerade 

villorna. 

3.2 Fordonsrörelser 

Inom verksamhetsområdet rör sig lastmaskiner 1-3 timmar per dag. Ekvivalent ljudnivå 

under tiden lastmaskinen används kommer att vara kring 40-45 dBA vid närmsta 

bostadens fasad. Övriga fordonsrörelse sker för sällan för att påverka den ekvivalenta 

ljudnivån. 

3.3 Q-star Sjömack 

På Gryts varv finns en sjömack. På sommarhalvåret kommer 2 st tankbilar/30min i veckan 

till macken. Vinterhalvåret mer sällan. 
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4 Aktivitet Restaurang 

4.1 Musikkvällar 

En kväll i veckan, juni-augusti har restaurangen musikkvällar. Vid beräkningar där 

ljudeffekten ifrån musiken är 105 dBA kommer ljudnivån vid närmsta bostad vara kring 

35-45 dBA. Denna ljudnivån kommer variera beroende på hur hög ljudnivå man spelar 

musiken på. 

5 Slutsats 
Vid projekterandet av bostäder bör musikkvällarna tas i beaktning. Ev. friskluftdon bör 

vara ljudisolerade samt att fönster utreds avseende ljudreduktion för att minska risken 

att riktvärdet inomhus ifrån musikanläggningar, 25 dBA, överskrids. 

Övrig verksamhet på området anses inte vara ett problem ur bullersynpunkt då dessa inte 

bedöms överskrida gällande riktvärden avseende externt industribuller. 



20170802

Kompletterande geohydrologisk kommentar i samband med utskick av material 
för samråd rörande detaljplan för Hummelvik, Gryt

Tack vare tunna jordlager och på vissa ytor obefintliga jordlager med bar hällmark finns 
goda förutsättningar var gäller bärighet för bostadsbebyggelse. Vad gäller tillfartsvägarna 
är dessa lagda i huvudsak i de svackor som förekommer mellan hällmarkerna men de 
fuktiga svackor som förekommer där det finns grund torvbildning eller vissa svaga 
ytvattenstråk har undantagits i mycket hög grad från både väg- och bebyggelse-
exploatering.

Dagvatten i området kan dels dräneras från tomter via vägdiken och dels även till de 
befintliga fuktigare naturområden som idag innehåller tall och skvattram och som antas 
ha goda förutsättningar att hålla stora mängder vatten. 

Innan området börjar exploateras bör grundvattenrör placeras för att både göra en initial 
avläsning av grundvattennivån samt även kunna övervaka eventuella ändringar i 
grundvattnet i området under anläggnings- och byggskede.

När exploatering stöter på jordlager som innehåller rörligt markvatten, vilket sannolikt 
främst kommer att ske i södra uppfarten till området, ska åtgärder göras för att inte 
blockera fortsatt rörlighet. Grundlagren för väg i dessa fall ska utgöras av grovt material 
som möjliggör vattenflöden även under väg.

I och med att delar av området legat vid strandlinje under äldre perioder är det mesta 
finkorniga materialet ursvallat. Dock finns några mindre ytor som innehåller lera. När 
någon form av lera påträffas vid exploatering bör aktsamhet iakttas eftersom detta kan 
innebära sämre bärighet eller skredrisk vid högre belastning.

/Anders Tingvall, Hamrakonsult - natur, bild & ljud HB

Bilaga 1: Karta till ovanstående text



Objekt som är viktigt att bevaka vid fortsatt planering och exploatering: 

 Ytor tall-skvattrammosse med pågående torvbildning av grund karaktär

 Ytor som av SGU kartlagts och som innehåller postglacial eller glacial lera 

 Ytor som av SGU kartlagts och som innehåller kärrtorv



Sammanställt genom fältbesök samt kartstudier
HYDROGEOLOGISK STUDIE AV OMRÅDE VID HUMMELVIK, GRYT, 
VALDEMARSVIKS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Uppdrag
Sammanställningen är en del av det förarbete som ska ligga till grund för planförslag 
och miljökonsekvensbeskrivning av området öster om Gryts varv..

Studiens syfte
Syftet med just denna studie är att kartlägga och bedöma hur de hydrologiska 
strukturerna ser ut inom planområdet samt omgivande marker.  

Studiens metodik
Studien är uppdelad i flera delar. Dels är det fältbesök som gjorts vid flera tillfällen 
på plats och dels handlar det om kartstudier. Av de kartor som studerats ingår både 
geologiska kartor men även strandlinjeskartor för att utröna potentiella svallade zoner 
men även historiska kartor som kan ge en viss härledning om markanvändning och 
var det funnits bosättningar.

Även förskomst av kända och registrerade brunnar har undersökts.

Översiktlig områdesbeskrivning ur hydrologisk synpunkt  
Området innehåller mestadels marker med mycket tunt jordtäcke (se karta 1; SGU 
2015). En hel del markytor har hällmarker som går i dagen men mellan dessa 
förekommer stråk med något djupare morän där det ibland också finns en antydan till 
fuktighet eller till och med blöta stråk. 

Översiktlig jorddjupskartering
över planområdet. Gröna fält
visar de tunnaste jordtäckena
och gult något djupare för att 
övergå till brandgult och mer 
mot rött som är ännu djupare
lager.
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De lägre liggande delarna har en högre andel finkornigt material vilket ursvallats från 
en del sluttande moränlager där det idag är klappersten i mer eller mindre tydliga 
stråk. Dessa kan stämma överens med de strandlinjekartor som finns som karta 2 (a-
e). Dessa kartor är dock beräknade och ska tas som en tämligen ungefärlig nivå på 
strandlinje men i och med att den också samkörs med verkliga och tydliga 
strandnivåer är den ändå ett hjälpmedel för att studera dessa företeelser.

Strandnivåkartor från SGU 2015; beräknade nivåer efter att isen smält och landet stigit

Strandnivåkarta för 6000 år sedan.  Samma område för 5000 år sedan

Strandnivåkarta för 4000 år sedan.  Samma område för 3000 år sedan

Strandnivåkarta för 2000 år sedan.  Samma område för 1000 år sedan
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Geologiska kartor; jordartskarta (SGU 2015) 
För att studera hydrologin i området är det främst jordartskarta som kan ge en viktig 
information. Till största delen förekommer urberg som ju endast har ett mycket tunt 
jordtäcke. Svackor innehåller sandig morän och någon enstaka del har sannolikt 
något djupare lager och ligger lägre än omgivningen vilket gjort att vattnet sökt sig 
dit och där har det utvecklats kärrtorv. De delar som har legat länge under vatten (se 
strandnivåkartorna) innehåller glacial lera och dessa områden överensstämmer med 
de ytor som också först blev bosättningar med tillhörande åkermarker. I utkanten av 
planområdet finns markerat svallsediment av grus. Det finns dock en del ytor inom 
planområdets lägre partier där det finns en del svallmaterial.

Jordartskarta över planområdet

Förekomst av befintliga brunnar (SGU 2015) 
De registrerade brunnar som finns 
inom och i angränsning till det aktu-
ella planområdet utgörs dels av ener-
gibrunnar som uppges ha 108 meters 
djup och dels brunn för enskilt vatten-
bruk som har ett uppgett djup på 62 
meter. Brunnarna ligger utanför plan-
området.

        Energibrunn

 Enskilt dricksvatten
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Studie av historiska kartor över området (Lantmäteriet 2015) 
Genom studier av historiska kartor kan man få en uppfattning om markanvänding och 
vad gäller etablering i tid för bebyggelse. Erfarenheten visar att det sällan är långt till 
vattenkällor för den bebyggelse som är etablerad i tidigt skede.

För det aktuella området finns tillgängligt 
kartmaterial, en geometrisk ägoavmätning 
från 1650, i en bok där hela Gryts socken 
finns med. Där är det dock begränsat till 
inägomarken och övrig mark är inte 
presenterad men är med största sannolikhet 
ej brukad eller bebyggd. De delar som är 
inritade är åkermark och ängsmark samt de 
hus som då fanns i ankytning till detta. 
Dessa strukturer kan lätt jämföras med de 
partier som fortfarande är brukade.

De kartor som är tillgängliga från 1700-
talet, till exempel den nedanstående 
geometriska ägoavmätningen från år 1700, 
visar området i sin helhet och där finns 
ingen bebyggelse eller brukad mark inom 
planområdet. Hela den delen är markerat 
som utmark på mager jord.
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Under mitten av 1800-talet finns de första kartorna där det är brukad mark men 
utanför planområdet. Det är från 1841 som det kan konstateras både åker, äng och 
bebyggelse där det idag finns en bebyggelse som benämns med Karlsborg.

Den karta som finns över hela Östergötland och som avspeglar på att mycket bra sätt 
både förekomst av bebyggelse, markanvändning och även annan resursanvändning 
som till exempel förekomst av kvarnar eller sågar, är Häradsekonomiska kartan. Den 
brukar få en tidsangivelse mellan 1868-77 vilket antagligen är utgivningsåren men 
kan också ha kartlagts något tidigare än så. På denna karta finns jordtorpet Lillevik 
samt Mellanudden och Lennberg där Mellanudden är mycket liten arealmässigt men 
är den yta som först belv etablerad i området.

Den ekonomiska kartan från 1945 
visar att det inte funnits några andra 
ytor etablerade under början av 1900-
talet utan det som tillkommit är mer
sentida fritidsbebyggelse. Många av 
åkerytorna har kvar samma form som
på 1600-talet.
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Förekomst av hydrologiskt intressanta ytor; fälbesök (2014-2015) 
De fältbesök som har utförts i området har främst varit inriktade på att kartlägga de 
olika naturtyperna samt beskriva de naturvärden som förekommer i området.

Under dessa besök har det kunna konstateras att det förekommer en del mindre ytor 
främst mellan hällmarker och i viss mån i anknytning till de ursvallade partierna i 
sydvästra delen, där det står vatten tämligen ytligt och där det också finns flora som 
visar på hög vattenhalt i marken. Det är främst förekomst av vitmossor i några fläckar 
och stråk samt blöta partier när det för övrigt är väldigt torrt som indikerar att det 
finns vattenrörelse som dock sannolikt är från nederbörd. Inga särskilda indikationer 
finns att det förekommer källmark i området utan verkar vara avrinning som isoleras i 
svackor. Längs med ledningsgatan som sträcker sig i öst-västlig riktning förekommer 
fuktiga områden. Ledningsstolparna är främst placerade i en långsträckt svacka 
antagligen för att det där fanns tillräckligt jordtäcke för att få ner stolparna utan att 
behöva borra i berget.

I östra delen av området strax utanför planområdet finns en brunn för enskilt vatten 
med ett djup på ca 60 meter. Det är väsentligt att man vid en eventuell exploatering 
tar hänsyn till detta och att markarbeten görs så att eventuella grundvattenrörelser ej 
kan påverkas. Vad gäller grundvattenkartor så finns inga noteringar om större 
grundvattensamlingar i området. 

Även ytliga markvattensamlingar är viktiga att ta hänsyn till och både bebyggelse och 
vägdragningar ska göras med försiktighet där främst vägar med fördel högläggs i de 
fall där det förekommer markvattenområden.  Genom att lägga grövre bärlager i 
botten kan vattnet fortsätta att röra sig.

Frågan om dagvattenhantering är en väsentlig del i den fortsatta planprocessen och 
miljökonsekvensbeskrivningen där man på lämpligt sätt bör visa på hur områdets 
vatten hanteras och tas tillvara. Detta beror naturligtvis på placering av bebyggelse 
och vägar.

Bilagor till denna rapport finns de kartor som är med men i större format.
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Karta över registrerade brunnar (SGU)
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Karta över jordarter i området (SGU)
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Strandlinjeskartor från 6000 år sedan fram till för 1000 år sedan (SGU)
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Karta över jorddjup (SGU)
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Historisk karta från 1650; Geometrisk ägoavmätning (Lantmäteriet)

15 (18)



Historisk karta från 1700; Geometrisk ägoavmätning (Lantmäteriet)
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Historisk karta från 1868-77; Häradsekonomisk karta (Lantmäteriet)
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Historisk karta från 1945; Ekonomisk karta (Lantmäteriet)
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Hydrogeologisk undersökning för vattenborrning på Gryts Varvs fastighet,
Valdermasviks kommun, Östergötlands län.
 
Underlag och problemställning:
 
Göran Ferm, Gryts Varv AB och Johnny Petersson, Finspångs Brunnsborrning, FBB,
informerade om problemställningen torsdagen den 24 maj, 2018.
 
Studier av SGUs kartunderlag, berggrundskarta, tektonisk karta och information i SGUs
brunnsarkiv.
SGUs Hydrogeologiska karta över Östergötlands län med beskrivning, SGU Ah 14.
 
 
VLF -mätningar (Very Low Frequency) ä ren metod att lokalisera framträdande elektriska
ledare i berggrunden.
Vattenförande spricksystem uppträder som elektriska ledare relativt sprickfattig massiv
berggrund.
Denna geofysiska metod används också för att lokalisera malmförekomster som också
är goda elektriska ledare relativt massivt urberg.
 
VLF – mätningar:
 
10 VLF profiler mättes under två dagar på fastigheten, profilernas placering framgår av
bilaga, Bil. 1
 
Mätresultat och med koordinater för start och avslut av profilerna framgår av bilaga, Bil
2.
Borrpunkterna är markerade dels på kartan och dels med koordinater i Bil.2.
De nedan nämnda 6 stycken borrpunkter har också markerats i fält med stakkäppar.
 
Lämpligen bör fördelningen av vattenuttag göras på minst 3, alternativt 4 uttagsbrunnar.
Denna rekommendation grundar sig på för att grundvattensänkningen i det relativt
kustnära området skall bli så liten som möjligt under sommarhalvåret, då vattenuttaget
rimligen kommer att vara som störst för hela anläggningen.
 
 
 
Gör en sammanställning av beräknad vattenåtgång för varvet och marinan, hotell och
konferensanläggning, befintliga stugor samt kommande nybyggnationer.
 
Vattenborrningarna rekommenderas göras i följande ordning:
 
1/               Borrpunkt i P2, 10⁰ mot söder.
 
2/              Borrpunkt i P6, 10⁰ mot öster.
 



3/              Borrpunkt i P8, 10⁰ mot sydöst.
 
4/              Borrpunkt i P9,10⁰ mot väster.
 
5/              Borrpunkt i P8, 10⁰ mot väster.
 
6/               Borrpunkt i P10, 10⁰ mot väster.
 
 
Borrningsprogrammet kan rimligtvis avslutas då man efter noterade vattenkapaciteterna
i de borrade brunnarna bedöms vara i paritet med eller något högre än förväntad
vattenåtgång för hela anläggningen.
 
För att säkerställa de uttagbara vattenmängderna i de borrade brunnarna bör
provpumpning genomföras under 14 dagar / brunn, då man mäter grundvattnets
avsänkning intill dess att stationärt tillstånd i respektive brunn uppnåtts. Det
rekommenderas att provpumpningarna genomförs under sommarhalvåret.
 
Utjämningsmagasin är att förorda så att momentant höga vattenbehov inte påverkar
grundvattensänkning i för hög grad i uttagsbrunnarna.
 
Det är också viktigt att i kustnära områden vara restriktiv i vattenuttag, särskilt under de
sommarmånader då SGUs Grundvattennät informerar om låga grundvattennivåer i det
aktuella området.
 
 
 
 
Birger Fogdestam

Senior hydrogeologist

Terra Fogdestam enskild firma

 

Tack för ett gott samarbete!

Terra Fogdestam enskild firma               Pinnmovägen 6               743 40 STORVRETA               SWEDEN 
Tel: +46 (0)18 315 780              Mobil: +46 (0)70 527 9140              Epost: birger@terrafogdestam.se





VLF – profiler i Gryts Hamn, Valdermasviks k:n, Östergötlands Län 

P1 

Start:  E 606006  N 6447812 Slut: E 605942 N 6447694 

Borrpunkt: E 605971 N 6447737 

P2 

Start: E 606116 N 6447695 Slut: E 605929 N 6447596 

Borrpunkt: E 606053 N 6447651 Stakkäpp 

P3 

Start: E 606228 N 6447596 Slut: E 606100 N 6447490 

Borrpunkt: 100 m från start  

P4 

Start: E 605785 N 6447587 Slut: E 605890 N 6447505 

Borrpunkt: Norra sidan av vägen  i diket 

P5 

Start: E 605930 N 6447390 Slut: E 605870 N 6447271 

Borrpunkt: E 605905 N 6447344 Stakkäpp 

P6 

Start: E 606075 N6447398 Slut: E 605975 N 6447267 

Borrpunkt: E 605991 N 6447292 Stakkäpp 

P7 

Start: E 605666 N 6447253 Slut: E 605723 N 6447189 

Ingen borrning 

P8  

Start: E 605555 N 6447149 Slut: E 605623 N 6447054 

Borrpunkt: E 605587 N  6447106 Stakkäpp 

P9 

Start: E 606228 N 6447168 Slut: E 606106 N 6447100 

Borrpunkt: E 606174 N 6447145 Stakkäpp 

P10 

Start: E 602888 N 6447095  Slut: E 606222 N 6447029 

Borrpunkt: E 606262 N 6447070 Stakkäpp  
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1. INLEDNING 

Structor Miljö Öst AB har, på uppdrag av Cia Lindkvist och Krister Steen genomfört 

en översiktlig miljöteknisk markundersökning på en del av fastigheten Hummelvik 

1:1.  

1.1. Bakgrund 
För det planerade bostadsbygget på en del av fastigheten Hummelvik 1:1 pågår arbetet 

med att ta fram en ny detaljplan. Enligt förslag till detaljplan kommer det avstyckade 

området att bestå av 34-35 stycketomter, med fristående byggnader för bostadsändamål. 

Bostäderna är placerade på fem områden som är separerade av naturmark, se figur 1. 

Norr om området ligger Hummelviksfjärden, även den kommer fortsatt vara naturmark.  

Väster om detaljplaneområdet ligger Gryts Varv som under lång tid har bedrivit olika 

båtverksamheter. Från början var det båtbyggnation, i dagsläget bedrivs mestadels 

underhåll av båtar på området, vilket kan innebära slipning/blästring och målning av 

båtbottnar. Båtbottenfärg kan innehålla giftiga ämnen för att förhindra påväxt av alger 

och havsanemoner på båtskrovet. Dessa ämnen kan vara organiska tennföreningar (t.ex. 

tributyltenn, TBT), PCB, tjära eller metall (koppar, bly, zink). Inga uppgifter gällande 

vilka ämnen som använts i Gryts Varv finns tillgängliga men bruk av giftig 

båtbottenfärg kan inte uteslutas. Även utsläpp på området i form av slipdamm och/eller 

läckage av petroleumbaserade produkter (drivmedel, olja) kan ha skett. Dessutom kan 

utsläpp från båtmotorer ske till både vatten och luft, främst i samband med tankning och 

körning.  

Eventuell föroreningsspridning från varvsområdet till det planerade bostadsområdet 

bedöms främst ha skett via atmosfärisk deposition av slipdamm från 

underhållsverksamheten. Utifrån det förväntade spridningssättet bedöms eventuella 

föroreningar påträffas i det ytligaste jordlagret i området, samt att halterna avtar 

succesivt med avstånd från varvsområdet. Mot bakgrund av detta så har det ytligaste 

jordlagret undersökts på ett urval av de planerade bostadsområdena.  

1.2. Syfte 
Undersökningen är en del av detaljplanarbetet för det planerade bostadsområdet, där 

syftet har varit att utreda föroreningssituationen på området utifrån planerad 

markanvändning. 

1.3. Metod 
På fastigheten utfördes 2018-05-23 jordprovtagning i sammanlagt 29 stycken 

provpunkter (0-0,1 m). Provpunkterna placerades utifrån områdets topografi, samt 

utifrån den närliggande verksamheten vid Gryts Varv. Den miljötekniska 

markundersökningen utfördes med hjälp av augerprovtagare, se figur 1. Då området ska 

bestå av cirka 34-35 fristående byggnader för bostadsändamål så gäller 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM 
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(Naturvårdsverket, 2016). Analysresultaten inom föreliggande undersökning har därför 

utvärderats mot dessa riktvärden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Utförda undersökningar  
De 29 provpunkterna fördelades på alla delområden, se figur 2. Samlingsprov för 

Område 1 utgörs av provpunkt 10-16, Område 2 av provpunkt 20-27, Område 3 av 

provpunkt 30-37 och Område 5 av provpunkt 50-55. Inget område benämns Område 4 i 

föreliggande undersökning.  

Initialt skickades samlingsprov från Område 1, 2, 3 och 5 in för laboratorieanalys för 

metaller samt även med avseende på organiska föroreningar (PAH, alifater, aromater, 

PCB och tennorganiska föroreningar) för Område 1. Efter provsvar där PAH-H-halten 

överskred riktvärdet för KM i Område 1 utfördes kompletterande organiska analyser 

även för Område 2, 3 och 5.  

För att verifiera att den uppmätta halten PAH-H i Område 1 inte orsakades av 

heterogenitet i provet så beställdes även en ny PAH-analys med mer omfattande 

provberedning i form av torkning, siktning och neddelning, detta kompletterande prov 

benämns ”Omr 1 saml prov:2” i tabell 2. För analysprotokoll se bilaga 1. Laboratoriet 

som utförde analyserna var ALS Scandinavia. 

Figur 1. Jordprov med augerprovtagare. 
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Figur 2. Förslag till detaljplan för del av Hummelvik 1:1, där gula ytor markerar utbredning av 

bostadsbebyggelse. Provpunkter (10-16, 20-27, 30-37, 50-55) är markerade på kartan för respektive delområde 

(1, 2, 3 och 5). Observera att Område 4 inte är med i denna undersökning. Karta från Samrådshandling – 

Detaljplan för del av Hummelvik 1:1. 

2. RESULTAT 

2.1. Fältobservationer 
Marken inom området utgörs omväxlande av ett tunt mulljordslager (0,05-0,1 m) på 

berg, alternativt berg-i-dagen. Lokalt kan friktionsjord förekomma i bergets lågpunkter. 

Varken syn- eller luktintryck indikerade att jordproverna skulle innehålla lättflyktiga 

organiska föroreningar, exempelvis olja. 

2.2. Resultat metaller 
I tabell 1 presenteras analysresultat med avseende på metall av samlingsprover från 

delområde 1, 2, 3 och 5.  
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Tabell 1. Resultat metallanalys och tennorganiska ämnen (mg/kg TS) från fyra delområden på fastigheten 

Hummelvik 1:1. Även Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2016) för känslig 

markanvändning (KM) finns presenterade i tabellen. 

*observera att halt anges i µg/kg TS i analysrapporterna vilket skiljer sig från ovan enhet 

 

Samtliga uppmätta metallhalter är väl under riktvärdet för KM. Tennorganiska 

föreningar detekterades i provet från område 1 men uppmätta halter (∑0,05 mg/kg TS) 

är väl under riktvärdet för KM, som är 0,25 mg/kg TS (∑tennorganiska föreningar) 

(Kemakta Konsult AB, 2016). 

2.3. Resultat organiska föroreningar 
Uppmätta halter PAH från alla delområden (1, 2, 3 och 5) presenteras i tabell 2. Alla 

samlingsprov uppmätte halter PAH under riktvärdet för KM, utom prov ”Omr 1 saml 

prov” vilket senare analyserades på nytt (”Omr 1 saml prov:2”).  

   

Parameter 
Omr 1 
saml prov 

Omr 2 
saml prov 

Omr 3 
saml prov 

Omr 5 
saml prov 

Riktvärden för KM 

TS 105°C 46 31 66 55  

As 4 < 3 < 3 < 3 10 

Ba 21 7 38 39 200 

Cd 0 0 0 0 0,8 

Co 2 1 8 1 15 

Cr 9 5 8 5 80 

Cu 30 10 13 8 80 

Ni 5 3 5 3 40 

Pb 45 21 21 34 50 

V 14 9 13 7 100 

Zn 30 11 35 28 250 

Hg 0,22 0,08 0,09 0,14 0,25 

Monobutyltenn 0,005     

Dibutyltenn 0,006     

Tributyltenn 0,002     

Dioktyltenn 0,033     

∑Tennorganiska 
föreningar 

0,05*    0,25 
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Tabell 2. Senaste analysresultaten av PAH (mg/kg TS) i samlingsprov från fyra delområden på fastigheten 

Hummelvik 1:1. Även Naturvårdsverkets generella riktvärden (Naturvårdsverket, 2016) för känslig 

markanvändning (KM) finns presenterade i tabellen.  

 

 

 

 

 

* Halten bedöms ha naturligt ursprung vilket bekräftats av laboratoriet.  

Första analysen av PAH-H och PAH-M för Område 1 överskred riktvärdet för KM men 

vid kompletterande analys var halterna väl under KM. Prov ”Omr 1 saml prov:2” med 

förbättrad provberedning (lätt torkning/siktning/neddelning) bedöms vara mest 

representativ för området. I område 2, 3 och 5 var samtliga PAH-halter under riktvärdet 

för KM.  

Även halten Alifater >C16-C35 uppmätte halter väl över KM i den initiala analysen för 

Område 1, se bilaga 1. Eftersom den uppmätta halten bedömdes som osannolik utifrån 

okulär undersökning av provet, så kontaktades laboratoriet som analyserat provet. Via 

kromatogram från analysen kunde hög halt Alifater > C16-C35 förklaras med stor andel 

naturligt organiskt material i provmatrisen vilket medfört förhöjda utslag i analysen, dvs 

det härrör inte från en oljeförorening.  

3. SLUTSATS OCH BEDÖMNING 

Marken utgörs av naturlig mark, främst tunn mulljord på berg. Mull med mycket 

naturligt organiskt material är svåranalyserat och gör det svårt att få ut ett representativt 

prov. Därför har kompletterande analys med en utökad och förbättrad provhantering 

utförts som medför att analysprovet blir mer representativt för hela samlingsprovet. 

Ingen okulär förorening har kunnat misstänkas. Baserat på analysresultat för både PAH 

och metall så bedömer Structor Miljö Öst att den undersökta marken på fastigheten 

Hummelvik 1:1 bör kunna nyttjas för byggnation utan risk för människors hälsa och 

miljön.  

 

 

 

    

Parameter 
Omr 1 
saml 
prov 

Omr 1 
saml 

prov:2 

Omr 2 
saml 
prov 

Omr 3 
saml 
prov 

Omr 5 
saml 
prov 

Riktvärden 
för KM 

TS (%) 45,9 39,8 33,4 65,3 53  

PAH, summa L <0.15 <0.15 1,1 <0.15 <0.15 3 

PAH, summa M 3,3 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 3,5 

PAH, summa H 6,8 0,054 0,78 <0.25 0,4 1 

Alifater >C16-C35 600*     100 
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Linköping 2018-07-06 

 

  

Malin Bergman, handläggare  Martin Lyth, uppdragsledare  
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Utfärdad 2018-06-05 Martin Lyth 
    
  Teknikringen 1E 
  583 30 Linköping 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr 18041  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Omr 1 saml prov 
  
Provtagare M Lyth/M Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11011015 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  45.9 2.0 % 1 V VITA 
As  3.76 1.09 mg/kg TS 1 H VITA 
Ba  21.2 5.1 mg/kg TS 1 H VITA 
Be  0.133 0.039 mg/kg TS 1 H VITA 
Cd  0.485 0.115 mg/kg TS 1 H VITA 
Co  1.71 0.47 mg/kg TS 1 H VITA 
Cr  9.13 1.84 mg/kg TS 1 H VITA 
Cu  29.8 6.3 mg/kg TS 1 H VITA 
Fe  11000 2410 mg/kg TS 1 H VITA 
Mn  50.5 11.7 mg/kg TS 1 H VITA 
Ni  5.09 1.43 mg/kg TS 1 H VITA 
P  969 170 mg/kg TS 1 H VITA 
Pb  44.5 9.3 mg/kg TS 1 H VITA 
Sr  4.81 0.96 mg/kg TS 1 H VITA 
V  14.1 3.0 mg/kg TS 1 H VITA 
Zn  29.5 5.7 mg/kg TS 1 H VITA 
Hg  0.224 0.067 mg/kg TS 2 H VITA 
       
monobutyltenn  5.02 1.98 µg/kg TS 3 T STGR 
dibutyltenn  5.57 2.20 µg/kg TS 3 T STGR 
tributyltenn (TBT)  1.88 0.60 µg/kg TS 3 T STGR 
tetrabutyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
monooktyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
dioktyltenn * 33.4 11.4 µg/kg TS 3 U STGR 
tricyklohexyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
monofenyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
difenyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
trifenyltenn  <1  µg/kg TS 3 T STGR 
       
TS_105°C  40.3  % 4 O COTR 
alifater >C5-C8  <10  mg/kg TS 5 J MASU 
alifater >C8-C10  <10  mg/kg TS 5 J LATE 
alifater >C10-C12  <20  mg/kg TS 5 J LATE 
alifater >C12-C16  <20  mg/kg TS 5 J LATE 
alifater >C5-C16 * <30  mg/kg TS 5 N LATE 



Rapport 
 
Sida 2 (7) 

 

T1815783 
 

RRMLOPRXE0 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

Er beteckning Omr 1 saml prov 
  
Provtagare M Lyth/M Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11011015 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
alifater >C16-C35  600  mg/kg TS 5 J LATE 
aromater >C8-C10  2.4  mg/kg TS 5 J LATE 
aromater >C10-C16  <1  mg/kg TS 5 J LATE 
metylpyrener/metylfluorantener * 3.1  mg/kg TS 5 N LATE 
metylkrysener/metylbens(a)antracener * <1  mg/kg TS 5 N LATE 
aromater >C16-C35  4.1  mg/kg TS 5 J LATE 
bensen  <0.01  mg/kg TS 5 J MASU 
toluen  <0.05  mg/kg TS 5 J MASU 
etylbensen  <0.05  mg/kg TS 5 J MASU 
m,p-xylen  <0.05  mg/kg TS 5 J MASU 
o-xylen  <0.05  mg/kg TS 5 J MASU 
xylener, summa * <0.05  mg/kg TS 5 N MASU 
TEX, summa * <0.1  mg/kg TS 5 N MASU 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 5 J LATE 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 5 J LATE 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 5 J LATE 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 5 J LATE 
fenantren  0.38 0.095 mg/kg TS 5 J LATE 
antracen  0.33 0.079 mg/kg TS 5 J LATE 
fluoranten  1.4 0.35 mg/kg TS 5 J LATE 
pyren  1.2 0.30 mg/kg TS 5 J LATE 
bens(a)antracen  0.97 0.23 mg/kg TS 5 J LATE 
krysen  1.1 0.26 mg/kg TS 5 J LATE 
bens(b)fluoranten  1.3 0.33 mg/kg TS 5 J LATE 
bens(k)fluoranten  0.96 0.24 mg/kg TS 5 J LATE 
bens(a)pyren  0.98 0.25 mg/kg TS 5 J LATE 
dibens(ah)antracen  0.12 0.032 mg/kg TS 5 J LATE 
benso(ghi)perylen  0.68 0.18 mg/kg TS 5 J LATE 
indeno(123cd)pyren  0.64 0.17 mg/kg TS 5 J LATE 
PAH, summa 16  10  mg/kg TS 5 D LATE 
PAH, summa cancerogena * 6.1  mg/kg TS 5 N LATE 
PAH, summa övriga * 4.0  mg/kg TS 5 N LATE 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 5 N LATE 
PAH, summa M * 3.3  mg/kg TS 5 N LATE 
PAH, summa H * 6.8  mg/kg TS 5 N LATE 
       
PCB 28  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB 52  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB 101  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB 118  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB 153  <0.002  mg/kg TS 6 1 LISO 
PCB 138  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB 180  <0.002  mg/kg TS 6 J LISO 
PCB, summa 7  <0.007  mg/kg TS 6 1 LISO 
 
 



Rapport 
 
Sida 3 (7) 

 

T1815783 
 

RRMLOPRXE0 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 700 
182 17 Danderyd 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

Er beteckning Omr 2 saml prov 
  
Provtagare M Lyth/M Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11011016 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  31.2 2.0 % 1 V VITA 
As  <3  mg/kg TS 1 H VITA 
Ba  7.36 1.71 mg/kg TS 1 H VITA 
Be  0.108 0.038 mg/kg TS 1 H VITA 
Cd  0.201 0.050 mg/kg TS 1 H VITA 
Co  0.554 0.137 mg/kg TS 1 H VITA 
Cr  5.20 1.04 mg/kg TS 1 H VITA 
Cu  10.2 2.2 mg/kg TS 1 H VITA 
Fe  3770 818 mg/kg TS 1 H VITA 
Mn  12.1 2.9 mg/kg TS 1 H VITA 
Ni  2.68 0.82 mg/kg TS 1 H VITA 
P  611 114 mg/kg TS 1 H VITA 
Pb  21.4 4.4 mg/kg TS 1 H VITA 
Sr  2.09 0.35 mg/kg TS 1 H VITA 
V  8.97 1.90 mg/kg TS 1 H VITA 
Zn  10.5 2.0 mg/kg TS 1 H VITA 
Hg  0.0810 0.0245 mg/kg TS 2 H VITA 
 
 
Er beteckning Omr 3 saml prov 
  
Provtagare M Lyth/M Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11011017 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  65.9 2.0 % 1 V VITA 
As  <3  mg/kg TS 1 H VITA 
Ba  38.2 8.8 mg/kg TS 1 H VITA 
Be  0.385 0.111 mg/kg TS 1 H VITA 
Cd  0.191 0.047 mg/kg TS 1 H VITA 
Co  7.93 1.94 mg/kg TS 1 H VITA 
Cr  7.76 1.54 mg/kg TS 1 H VITA 
Cu  12.6 2.7 mg/kg TS 1 H VITA 
Fe  9880 2150 mg/kg TS 1 H VITA 
Mn  298 68 mg/kg TS 1 H VITA 
Ni  5.43 1.42 mg/kg TS 1 H VITA 
P  379 74 mg/kg TS 1 H VITA 
Pb  20.8 4.3 mg/kg TS 1 H VITA 
Sr  9.84 1.47 mg/kg TS 1 H VITA 
V  12.8 2.8 mg/kg TS 1 H VITA 
Zn  34.7 6.6 mg/kg TS 1 H VITA 
Hg  0.0914 0.0285 mg/kg TS 2 H VITA 
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Er beteckning Omr 5 saml prov 
  
Provtagare M Lyth/M Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11011018 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  54.7 2.0 % 1 V VITA 
As  <3  mg/kg TS 1 H VITA 
Ba  38.6 8.8 mg/kg TS 1 H VITA 
Be  0.0988 0.0296 mg/kg TS 1 H VITA 
Cd  0.253 0.060 mg/kg TS 1 H VITA 
Co  1.40 0.37 mg/kg TS 1 H VITA 
Cr  5.00 1.00 mg/kg TS 1 H VITA 
Cu  8.43 1.78 mg/kg TS 1 H VITA 
Fe  4270 963 mg/kg TS 1 H VITA 
Mn  65.5 14.8 mg/kg TS 1 H VITA 
Ni  3.31 0.94 mg/kg TS 1 H VITA 
P  434 74 mg/kg TS 1 H VITA 
Pb  33.8 6.9 mg/kg TS 1 H VITA 
Sr  9.16 1.50 mg/kg TS 1 H VITA 
V  7.02 1.50 mg/kg TS 1 H VITA 
Zn  27.7 5.4 mg/kg TS 1 H VITA 
Hg  0.141 0.046 mg/kg TS 2 H VITA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av metaller enligt M-1C. 

Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS EN ISO 17852. 
 
Rev 2015-04-24 
 

2 Bestämning av kvicksilver, Hg, låg LOQ. 
Analysprovet har torkats vid 50°C och elementhalterna TS-korrigerats. 
För jord siktas provet efter torkning. 
För sediment/slam mals alternativt  hamras det  torkade provet . 
Vid expressanalys har upplösning skett på vått samt osiktat/omalt prov. 
Upplösning har skett med salpetersyra  för slam/sediment och för jord med salpetersyra/väteperoxid. 
Analys med ICP-SFMS har skett enligt SS EN ISO 17294-1, 2 (mod) samt EPA-metod 200.8 (mod). 
 
Rev 2015-04-24 
 

3 Paket OJ-19A. 
Bestämning av tennorganiska föreningar enligt metod ISO 23161:2011 med sur extraktion 
Mätning utförs med GC-ICPMS. 
 
Rev 2015-09-22 
 

4 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 
Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

5 Paket OJ-21A 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GCMS enligt interna instruktioner TKI45a och TKI42a som är baserade på SPIMFABs 
kvalitetsmanual. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen. 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Alifatfraktioner:  ±29-44%  
Aromatfraktioner:  ±27-28% 
Enskilda PAH:  ±24-27% 
Bensen  ±31% vid 0,1 mg/kg 
Toluen  ±23% vid 0,1 mg/kg 
Etylbensen  ±24% vid 0,1 mg/kg 
m+p-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 
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 Metod 
o-Xylen  ±25% vid 0,1 mg/kg 

Summorna för metylpyrener/metylfluorantener, metylkrysener/metylbens(a)antracener och alifatfraktionen >C5-C16 är 
inte ackrediterade. 

Rev 2017-02-28 
 

6 Paket OJ-2A. 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN 16167:2012 utg.1 mod och intern instruktion TKI70.  

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PCB: ±25-32%  

Rev 2017-02-28 

 
 
 
 Godkännare 
COTR Cornelia Trenh 

 
LATE Lara Terzic 

 
LISO Linda Söderberg 

 
MASU Mats Sundelin 

 
STGR Sture Grägg 

 
VITA Viktoria Takacs 

 
 
 
 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

T GC-ICP-QMS 
 

U GC-ICP-QMS 
 

V Våtkemisk analys 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).   
 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2018-06-20 Structor Miljö Öst AB 
Utfärdad 2018-06-26 Malin Bergman 
    
  Teknikringen 1E 
  583 30 Linköping 
  Sweden 
 
Projekt 18041 Hummelvik  
Bestnr   
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Omr 2 saml prov 
  
Provtagare M.Bergman/M.Lyth 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11020717 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  33.4  % 1 O COTR 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaftylen  1.1 0.31 mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
antracen  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
pyren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
krysen  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(b)fluoranten  0.11 0.032 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(k)fluoranten  0.11 0.034 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
benso(ghi)perylen  0.56 0.17 mg/kg TS 2 J ASAH 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
PAH, summa 16  1.9  mg/kg TS 2 D ASAH 
PAH, summa cancerogena * 0.22  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa övriga * 1.7  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa L * 1.1  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa H * 0.78  mg/kg TS 2 N ASAH 
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Er beteckning Omr 3 saml prov 
  
Provtagare M.Bergman/M.Lyth 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11020718 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  65.3 % 1 O COTR 
naftalen  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaftylen  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaften  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoren  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
fenantren  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
antracen  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoranten  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
pyren  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)antracen  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
krysen  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(b)fluoranten  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(k)fluoranten  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)pyren  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
dibens(ah)antracen  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
benso(ghi)perylen  <0.1 mg/kg TS 2 J ASAH 
indeno(123cd)pyren  <0.05 mg/kg TS 2 J ASAH 
PAH, summa 16  <1.3 mg/kg TS 2 D ASAH 
PAH, summa cancerogena * <0.2 mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa övriga * <0.5 mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa L * <0.15 mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa M * <0.25 mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa H * <0.25 mg/kg TS 2 N ASAH 
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Er beteckning Omr 5 saml prov 
  
Provtagare M.Bergman/M.Lyth 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11020719 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C  53.0  % 1 O COTR 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
antracen  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
pyren  <0.1  mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
krysen  0.050 0.014 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(b)fluoranten  0.10 0.029 mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
benso(ghi)perylen  0.25 0.078 mg/kg TS 2 J ASAH 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 2 J ASAH 
PAH, summa 16  <1.3  mg/kg TS 2 D ASAH 
PAH, summa cancerogena * 0.15  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa övriga * 0.25  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 2 N ASAH 
PAH, summa H * 0.40  mg/kg TS 2 N ASAH 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 

Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

2 Paket OJ-1  
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Mätosäkerhet k=2 
Enskilda PAH: ±27-37%  

Rev 2017-02-27 
 

 
 
 Godkännare 
ASAH Åsa Åhlander 

 
COTR Cornelia Trenh 

 
 
 
 Utf1 
D För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 

SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

J För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

N För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

O För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 700, 182 17 Danderyd som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030).  
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Ankomstdatum 2018-06-27 Structor Miljö Öst AB 
Utfärdad 2018-07-02 Martin Lyth 
    
  Teknikringen 1E 
  583 30 Linköping 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr 18041  
 
 
Analys av fast prov    
 
Er beteckning Omr 1 saml prov 
  
Provtagare M. Lyth/M. Bergman 
Provtagningsdatum 2018-05-23 
 
Labnummer O11023058 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
torkning 50°C/siktning * ja   1 1 NIVE 
TS_105°C  39.8  % 2 O MAAS 
naftalen  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
acenaftylen  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
acenaften  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
fluoren  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
fenantren  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
antracen  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
fluoranten  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
pyren  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
bens(a)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
krysen  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
bens(b)fluoranten  0.054 0.016 mg/kg TS 3 J MISW 
bens(k)fluoranten  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
bens(a)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
dibens(ah)antracen  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
benso(ghi)perylen  <0.1  mg/kg TS 3 J MISW 
indeno(123cd)pyren  <0.05  mg/kg TS 3 J MISW 
PAH, summa 16 * <1.3  mg/kg TS 3 D MISW 
PAH, summa cancerogena * 0.054  mg/kg TS 3 N MISW 
PAH, summa övriga * <0.5  mg/kg TS 3 N MISW 
PAH, summa L * <0.15  mg/kg TS 3 N MISW 
PAH, summa M * <0.25  mg/kg TS 3 N MISW 
PAH, summa H * 0.054  mg/kg TS 3 N MISW 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Provberedning: torkning vid 50°C samt siktning. 

 
Rev 2017-04-25 
 

2 Bestämning av torrsubstans enligt SS 028113 utg. 1 
Provet torkas vid 105°C. 

Mätosäkerhet (k=2): ±6% 

Rev 2018-03-28 
 

3 Paket OJ-1 (PAH16). 
Provberedning utförs innan analys. 
 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
Mätning utförs med GCMS enligt metod baserad på SS EN ISO 18287:2008 utg. 1 mod. och intern instruktion TKI38.  

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Analysen är inte ackrediterad. 
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Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 



Naturvärdesinventering
Hummelvik 1:1, 

Gryt, Valdemarsviks kommun

inför 
fortsatt arbete
med detaljplan

HAMRAKONSULT
natur, bild & ljud HB

dec 2011-feb 2012

NATURINVENTERING HUMMELVIK, GRYT  dec 2011-feb 2012         Hamrakonsult - natur, bild & ljud HB



NATURVÄRDESINVENTERING AV OMRÅDE VID HUMMELVIK, VALDEMARSVIKS 
KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN, INFÖR FORTSATT ARBETE MED DETALJPLAN

Uppdrag
Hamrakonsult - natur, bild & ljud HB fick under december 2011 i uppdrag av markägare Christer 
Steen, att utföra en kompletterande naturvärdesinventering av område benämnt Hummelvik 1:1 in-
för fortsatt arbete med detaljplan.

Inventeringens syfte
Syftet med inventeringen är att kartlägga om det, inom det aktuella området, förekommer känsliga 
miljöer eller naturtyper med ovanliga eller hänsynskrävande arter. 

Inventeringens avgränsning och metodik          KARTA 1
Inventeringen omfattar område Hummelvik 1:1 i angränsning till Gryts varv avgränsat enligt karta 
1. Främst är det höjdområde öster om varvsområdet söder om strandlinje, åkermark i sydväst och 
tomtmark i söder och öster.

Inventeringens metodik
Ur naturvärdessynpunkt är det av vikt att detaljstudera hela området och området undersöktes ge-
nom att besöka alla delar till fots. Detta för att ha möjlighet att upptäcka även små värdefulla natur-
element som t ex enskilda träd eller artförekomster. En grundläggande naturvärdesbedömning som 
bl a följer Skogsvårdsstyrelsens metodik för inventering av Nyckelbiotoper i Skogsmark men byg-
ger till stor del på erfarenhet om hur ovanliga naturelement och arter är. 

Varje delområde har bedömts utifrån förekomst av hydrologiskt värdefulla markpartier samt damm-
känsliga arter.

Vad gäller inventering av djur är detta i många fall svårt under en stor del av året. Förekomst av till 
exempel fågelarter noteras då dessa påträffas under inventering och det kan anses vara antingen en 
ovanlig art, påtagligt artrik miljö eller på annat sätt anmärkningsvärt. I annat fall noteras spår, bon 
eller särskilt lämpliga miljöer där det, tack vare områdets struktur eller innehåll av särskilda natu-
relement, kan förekomma organismer som kräver hänsyn eller beaktande vid det fortsatta arbetet. 

Klassificering
Delområdena klassificeras enligt nedanstående kriterier:

Klass  Beskrivning av kriterier
   A  Naturmiljö eller naturelement med mycket höga naturvärden. Område innehåller värden motsvarande  
  nyckelbiotop eller naturvärde enligt Skogsstyrelsens definition eller klass 1-3 (områden med nationellt,  
  regionalt respektive kommunalt värde) enligt kriterier för bland annat kommunala naturvårdsplaner.

   B  Naturmiljö eller naturelement med höga naturvärden. Område innehåller värden men som är mer glest  
  spridda eller solitärträd eller enstaka artobservationer som kräver hänsyn. Naturvärdesklass B motsvarar  
  naturvärde som avsevärt höjer sig över ordinär natur. Klass 4 (lokalt värde) enligt kriterier för bland annat 
  kommunala naturvårdsplaner.
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Översiktlig områdesbeskrivning  
Det aktuella undersökningsområdet karaktäriseras av höjdområde med barrskog och spridda häll-
marker. Till stora delar är skogens ålder låg förutom på hällmarkerna där det bitvis förekommer äld-
re tallar. På friskare mark är ungskogen tät och längs med strandremsan är lövinslaget betydligt 
större och bitvis lövdominerat. Längs med åkern i sydväst är det också högre inslag av yngre löv-
träd.

Tall är det vanligaste trädslaget med ett mindre inslag av gran och bitvis ek, björk och asp. Närmare 
vattnet finns al och sälg och på torrare hällmarker förekommer också enbuskar.

Sammanfattande värdeomdöme  
Inom det aktuella undersökningsområdet förekommer ett antal områden där det förekommer natur-
värden som behöver beaktas i det fortsatta planarbetet. Det rör sig om förekomst av äldre och riktigt 
gamla tallar som mestadels står tämligen väl spridda i de utpekade värdefulla bestånden. 

I värdeområde V3 är inslaget av gamla och naturvärdesintressanta tallar högst och här finns också 
en del död ved samt inslag av vissa markväxande och hänsynskrävande svampar. 

Värdeområdena V2, V4 och V5 innehåller spridda äldre tallar och bitvis lite tätare äldre tallskog. 

De mer strandnära partierna V6 och V7 innehåller också enstaka äldre tallar som är gamla. V8 lig-
ger i utkanten av inventeringsområdet och omfattar en samling med äldre tallar i kanten mot be-
byggd mark.

Värdeområde V1 är av något annan karaktär med äldre och bitvis senvuxna träd av tall, ek och gran 
som står i en lägre rasbrant. Viss gallring har utförts och det förekommer en del död ved.

Tidigare noterade värden i området             
Inventeringsområdet hyser endast några partier som finns noterade som intressanta i det material 
som finns tillgängligt hos bland annat Länsstyrelsen. Inom området finns ett parti utpekat som 
framtidsområde för ekvärden som ligger inom värdeområde V1. Gräns för Östergötlands skärgård 
som också är riksintresse ur naturvårdssynpunkt. sträcker genom området och överensstämmer i 
stort sett med den linje som också kräver strandskyddsdispens.
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OMRÅDE 1: UNGSKOGSBESTÅND SOM DOMINERAS AV TALL

1a, 1b, 1c och 1d. Ung tallskog på frisk mark                   
Beskrivning:
Stora delar av inventeringsområdet består av tät och tämligen homogen talldominerad barrskog som 
mestadels har frisk mark med skogsmossor och bärris samt kruståtel. En del fuktigare svackor före-
kommer och även mindre torra partier där lavar dominerar markfloran. 

Trädskiktet är slutet och inslaget av andra träd än tall är sparsamt. Det förekommer en del lövträd 
varav rönn, björk och ek kan nämnas. 

1e.  Ung tallskog på torr mark                   
Beskrivning:
I nordvästra delen av området förekommer ung talldominerad skog med en mer torr karaktär som 
bitvis är hällmarksbunden. En del yngre lövträd förekommer i kanten mot angränsande mark.
--
Värdeomdöme för område 1a-1e och särskilt intressanta artförekomster:
Dessa områden innehåller inte några särskilt ovanliga eller speciella arter. Både träd-, busk-, fält- 
och bottenskikten hyser endast ordinära arter.

Förslag på åtgärder för att öka naturvärdena inför det fortsatta planarbetet:
Områdena kan med fördel gallras och då på ett sådant sätt att alltid gynna variation så att lövträd 
lämnas så att dessa kan utvecklas med fri krona. En tidig insats i samband med fortsatt planläggning 
kan göra att det när planen kan vara antagen också redan har utvecklat bestånd med både större re-
kreationsvärden och på sikt högre naturvärden.

Ung tall är helt dominerande i samtliga
delområden inom område 1. Bitvis är 
marken friskare och en del partier hyser
hällmark med lavklädda hällar.
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OMRÅDE 2: ÄLDRE BESTÅND SOM MESTADELS DOMINERAS AV TALL

2a och 2c  Tallskog på torr-frisk mark                   
Beskrivning:
Ett större parti (2a) i västra delen av inventeringsområdet hyser medelålders tallskog men med in-
slag av äldre tallar som främst står där det är mer torr karaktär och i kanterna mot hällmarkerna. 
Markfloran är tämligen ordinär med skogsmossor och lavtäckta hällar där det är tunna jordlager 
ovanpå hällmarkerna. En del tallar har grova grenar i kronan och en del döda grövre grenar före-
kommer. Delområdena 2c är något mer torr karaktär och omges av hällmarker. Tall är det domine-
rande trädslaget.

2b.  Blandbestånd i sluttning                   
Beskrivning:
I kanten mot åker och varvsområdet förekommer en sluttning som kan betecknas som en låg ras-
brant. Här finns äldre träd av tall, gran och ek. Det är många av träden som är senvuxna. Det före-
kommer även en del död ved i området. Området har gallrats men flertalet av de träd som är kvar är 
äldre.

2d och 2e.  Strandnära äldre talldominerad skog                   

Beskrivning:
I norra delen av inventeringsområdet förekomer ett par äldre och talldominerade bestånd som bitvis 
kan betecknas som hällmarkstallskog. Delområde 2e hyser de mest intressantaste delarna i kanten 
ut mot varvsområdet där det förekommer gamla tallar.
--
Värdeomdöme för område 2a-2e och särskilt intressanta artförekomster:
De flesta av de äldre bestånden innehåller inte några särskilt höga naturvärden. Anledningen till att 
de flesta områdena har naturvärdesklassen B är att det förekommer inslag av äldre och i vissa fall 
gamla träd. Även inslag av död ved gör att värderingen stämmer med definitionen att det är högre 
naturvärde än det vanlig natur.

Förslag på åtgärder för att öka naturvärdena inför det fortsatta planarbetet:
Områdena kan med fördel inarbetas i en fortsatt plan. De naturvärden som är högre än det ordinära 
är främst äldre och gamla tallar som i stor utsträckning bör kunna sparas och integreras tillsammans 
med tomter och vägar.
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OMRÅDE 3: GLESBEVUXEN HÄLLMARK MED TALLDOMINANS

3a, 3b och 2d Hällmarker med inslag av äldre tallar                  
Beskrivning:
Områden med stor andel öppen och lavbevuxen hällmark. I samtliga områden dominerar tall och 
företrädesvis är det medelålders eller äldre tallar men yngre grupper förekommer frömst i lite fris-
kare svackor. Här och var finns gamla och senvuxna tallar spridda. Delområdena 3b utgörs av 
mindre hällmarker i ett större bestånd med äldre tallskog. Floran är ordinär med renlavar, tämligen 
rikt med fönsterlav och islandslav samt bitvis bärris och kruståtel.

3c.  Större hällmarksområde med äldre och gamla tallar   
Beskrivning:
Ett större hällmarksparti med större andel gamla tallar med pansarbark och grovgreniga kronor. Flo-
ran är tämligen ordinär med renlavar och även kuddar med blåmossa. I ytterkant på området vilket 
är tämligen karaktäristiskt växer motaggsvamp som förekom med tämligen många exemplar. Ett par 
träd uppvisade håligheter lämpliga för häckning av exempelvis skogsduva och pärluggla. Även tall-
ticka växer på några träd.

3e.  Hällmarker med främst yngre träd men inslag av en del äldre tall
Beskrivning:
Ett mindre parti med öppen hällmark där det främst förekommer yngre tallar men även enstaka äld-
re exemplar. Hällmarkerna hyser en ordinär flora.
--
Värdeomdöme för område 3a-3e och särskilt intressanta artförekomster:
De högsta värdena (klass A) förekommer i delområde 3c som också utgör en kantzon mot bebyg-
gelse i sydöstra delen av planområdet. Här finns rik förekomst av gamla tallar varav många är na-
turvärdesintressanta och tallticka växer på flera träd. Den ovanliga markväxande motaggsvampen 
förekommer i ytterkanterna på området. Kuddar med den mindre vanliga blåmossan förekommer 
också.

Av de övriga partierna är det de delar som har inslag av äldre träd som hyser högre värde (klass B) 
där delområde 3a, 3b och 3d innehåller även enstaka gamla träd.

Förslag på åtgärder för att öka naturvärdena inför det fortsatta planarbetet:
Delområde 3c ska lämnas opåverkat i och med de höga naturvärdena med stora mängden gamla tal-
lar. För övriga delområden är det främst viktigt att försöka spara och integrera de gamla och natur-
värdesintressanta träden så att dessa inte kommer i konflikt med byggnader eller vägar eller andra 
åtgärder.
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OMRÅDE 4: LÖVRIKA BESTÅND

4a och 4b.  Unga lövrika blandbestånd                   
Beskrivning:
I södra kanten mot bland annat åkermarken och andgränsande skogsmark förekommer yngre bland-
bestånd som varierar ganska mycket men stora delar domineras av unga lövuppslag. På vissa partier 
står enstaka tallöverståndare kvar efter tidigare avverkningar och även mindre grupper med tall och 
gran förekommer liksom inslag av enbuskar på mer torra partier.

4c.  Strandnära lövbestånd                   
Beskrivning:
I kanten mot vattnet i norra delen av inventeringsområdet förekommer en del mindre remsor med 
lövbestånd där de mesta träden är unga. Al och sälg är vanliga men asp och björk förekommer.
--
Värdeomdöme för område 4a-4c och särskilt intressanta artförekomster:
Samtliga partier hyser i stort sett bara unga träd. Dock finns några äldre tallar insprängda vilket man 
med fördel kan integrera i det fortsatta planarbetet.

Förslag på åtgärder för att öka naturvärdena inför det fortsatta planarbetet:
Områdena kan med fördel åtgärdas med röjning och  gallring för att redan tidigt forma området så 
att lövträden kan bredda kronorna och när en plan kan förväntas bli antagen kan träden ha hunnit 
utveckla sig på ett positivt sätt och kan bli lämpliga som närrekretaionsområden.

OMRÅDE 5: TOMTMARK

5.  Tomtmark delvis på hällmark och inslag av äldre tallar     
              
Beskrivning:
I angränsning till planområdet förekommer ett antal bebyggda tomter som står på eller i angräns-
ning till hällmarker där det finns inslag av äldre tallar. Själva tomterna har inte inventerats eftersom 
de inte är aktuella att påverka men det förekommer en hel del blåmossekuddar och vissa träd med 
både tallticka och rikt med insektshål.
--
Värdeomdöme för område 5 och särskilt intressanta artförekomster:
Området hyser främst värden i form av gamla tallar. Det är också väsenligt att ingen påverkan görs 
som kan inverka på att träden påverkas då de utgör viktig kantzon tillsammans med delområde 3c 
för avgränsning mellan befintlig och planerad bebyggelse.

OMRÅDE 6: ÅKERMARK
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Delområde 4a. Röjd yta med unga lövträd. En av hällmarkerna som ligger tämligen
    strandnära. Grupper av unga tallar samt
    enstaka äldre träd.

Ett strandnära lövbestånd med främst yngre  Det mest värdefulla området med tämligen
träd och dominans av al.   rikligt med gamla tallar med pansarbark.

Delområde 4c som ligger ner mot stranden. Öppna hällmarker med spridda äldre tallar.
    Området angränsar till tomtmarker.
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Hänsynsområden
Inom inventeringsområdet förekommer ett antal områden som anses innehålla naturvärden motsva-
rande klass B som höjer sig över det ordinära. I dessa områden är det mestadels enskilda träd av tall 
som är värdefulla och som också borde kunna i mycket stor utsträckning kunna ingå som bevaran-
deträd i den fortsatta planläggningen. Delområde 3c innehåller naturvärden motsvarande klass A i 
och med den stora förekomsten av naturvärdesintressanta träd samt inslag av mer ovanliga arter. 
Detta område bör helt undantas från åtgärder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kommentarer till aktiviteter under byggtiden
Inom inventeringsområdet finns ett antal områden som bör beaktas och i vissa fall bevaras vilket 
innebär att även under projekteringstiden måste åtgärder och uppläggning av material planeras no-
ga. Såväl arbetsvägar liksom uppläggningsplatser bör styras till de ytor som kommer att påverkas så 
att inte de utpekade områdena eller träden påverkas negativt i de fall där de ska sparas.

Även kantzoner mellan olika miljöer kan vara av vikt att spara och utveckla på ett tidigt stadie. Fle-
ra kantzoner innehåller en tämligen tät ridå med träd och buskar som med fördel kan skötas så att 
de utvecklas till värdefulla brynmiljöer.

Ett förslag är att upprätta en skötselplan i samband med det fortsatta planarbetet för att på ett lång-
siktigt sätt utföra åtgärder i form av gallring och röjning som på sikt ska skapa både högre naturvär-
den och bättre rekreationsmöjligheter för både de som innehar byggnader nu men även för framtida 
boende.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bifogade kartor:
• karta 1: Inventeringsområde
• karta 2:      Biotopindelning, delområdesindelning
• karta 3:      Naturvärdesklassificering
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbetet är utfört av Anders Tingvall, Lillvalla gård, 590 46  RIMFORSA.

kontaktuppgifter:
anders.tingvall@telia.com
anders.tingvall@kinda.se
0709-827 304

Anders Tingvall,  2012-02-29
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Birger Fogdestam 

TERRA Geo AB 

Pinnmovägen 6 
S-743 40 STORVRETA 
SWEDEN 

Komplettering till rapport ”Hydrogeologisk undersökning för vattenborrning på Gryts 
Varvs fastighet, Valderaksvik kommun, Östergötlands län”,  Storvreta 2018 06 04                                                                                                                                

Tillägget gäller: Detaljplan för fastigheten Hummelsvik 1:1 i Valdermasvik kommun 

Kommentarer till Granskningsyttrande 2019 02 15 

 ”Dricksvatten” 

Tidigare konsultföretaget TERRA Fogdestam EF, numera TERRA Geo AB, genomförde under 
våren 2018 en detaljstudie med VLF – mätningar (Very Low Frequency) över stor del av den 
aktuella fastigheten Hummelvik 1:1. Användning av den geofysiska metoden framgår av 
ovan nämnda rapport. 

I detta tillägg har en beräkning av grundvattenbildningen i området genomförts. I beräk-
ningen har använts SMHIs statistik avseende den årliga nettonederbörd som är 180 mm/ år, 
eller omräknat per km² = 5,7 l/s / km². Maximala tillgängliga grundvattenbildningen inom 
områdena (se bilaga 1, 31 ha + 10 ha +10 ha) blir 1,8 l/s + 0,6 l/s + 0,6 l/s, eller totalt 260 m³ 
/ dygn. 

För enfamiljshus (med permanentboende) beräknas enligt SGU (Sveriges Geologiska Under-
sökning) en maximal vattenåtgång på 100 l/tim = 2,4 m³/ dygn.                                                      
I det aktuella fallet beräknas 34 enfamiljshus byggas på fastigheten vilket innebär ett maxi-
malt vattenuttag på 2,4 m³/dygn x 34 bostäder = 81,6 m³ / dygn.                                                                                        
Detta innebär att vattenuttaget kommer att vara betydligt mindre än 1/3 av den totala 
grundvattenbildningen. 

I den tidigare rapporten rekommenderades att fördela grundvattenuttaget på 3 eller 4 
brunnar vilket trots den relativt stora grundvattenbildningen fortfarande bör rekommende-
ras. Försiktighetsprincipen bör dock alltid gälla, vilket innebär att grundvattenuttag bör göras 
långt ifrån kustlinjen för att alltid förvissa sig om eliminering av saltvatteninträngning. Detta 
innebär att vattenborrning bör genomföras först och främst i de två mindre områdena, som 
vardera omfattas av c:a 10 ha (se bifogad karta) och i västra/sydvästra delen av det stora 
området på 31 ha, eller förslagsvis en brunn på vardera området. 



 

TERRA Geo AB Pinnmovägen 6  743 40 STORVRETA  SWEDEN   

Tel: +46 (0)18 315 780 Mobil: +46 (0)70 527 9140 Epost: birger@terrafogdestam.se 

Det finns ingen metod att garantera vattenkvalitet innan grundvattnet har analyserats på ett 
certifierat vattenanalyslaboratorium. 

För att erhålla en preliminär vattenkvalitet innan en analys av vattnet i en nyborrad brunn är 
genomförd, rekommenderas att analysera ett grundvatten i närheten till det aktuella områ-
det. Finner man då att vattenkvaliteten är godkänd, kan man på goda grunder antaga att så 
är fallet också i en eller flera nyborrade brunnar p.g.a. att de föreslagna borrplatserna ligger i 
samma typ av bergart.  

Det är viktigt att lokalisera eventuella nya eller gamla föroreningar, såsom gödselupplag och 
avlopp, så att inte nya brunnar förläggs nedströms föroreningsrisker.                                                                                

Det bör noteras att även om förutsättningarna verkar mycket positiva som i detta fall, erhål-
les slutgiltig och definitiv information om vattenmängd och vattenkvalitet först efter borr-
ning, provpumpning, vattenprovtagning och vattenanalys.   

 

Birger Fogdestam 

Senior hydrogeologist 

TERRA Geo AB 

 

Tack för ett gott samarbete! 
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