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Tjänsteställe/Handläggare   
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Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Ämtö 4:19, Valdemarsviks kommun, 
Östergötlands län 

 
Planområdet är beläget på Ämtö i Gryts skärgård. Arealen är ca 150 000 
kvm. 
Syftet med detaljplanen är att utveckla den befintliga stugbyn på Ämtö. 
Den gällande detaljplanen är från 1983, vilket innebär att den i många 
hänseenden är inaktuell. Många av de byggnader som finns på området 
idag, ligger inte där de utpekade byggrätterna ligger, så placeringen av 
byggrätterna ska korrigeras. Planförslaget medger också en utökning av 
bryggor, nya byggrätter för samlingslokal/serveringslokal, samt utökning 
av byggrätten för övernattningsstugorna och sanitetshuset pga att det 
ska vara möjligt att installera wc i dessa.  
 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 
 

 
Samrådstid: 2018-02-12 – 2018-03-19 
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Så kan du lämna dina synpunkter eller godkänna förslaget 
 
Här kan du läsa hela planförslaget: 

 www.valdemarsvik.se/amto_stugby 
 I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, 

Valdemarsvik 
 

Önskar du få planhandlingarna i pappersformat, kontakta Samhällsplanering/Plan och 
Bygg, Tel växeln 0123-191 00. 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 19 mars 
2018 ha inkommit till  
 
Valdemarsviks kommun 
Samhällsplanering plan/bygg 
615 80 VALDEMARSVIK 
 
De uppgifter du lämnar till kommunen behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen 
(PUL) 
 
Du måste lämna skriftligt svar för att senare ha rätt att överklaga om du anser att 
kommunen inte har tillgodosett dina synpunkter när detaljplanen antas. 
 
 
VALDEMARSVIKS KOMMUN 
Samhällsplanering/Plan och Bygg 

 
 
Aline Eriksson  
Planarkitekt  

 


