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Tillhörande detaljplan för fastigheten  
del av Fyrudden 1:107 m.fl (Fyrudden), 
Valdemarsviks kommun 
 

Granskningsutlåtande 
 
Utlåtande  
Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för granskning under 
tiden den 2016-05-02 och 2016-06-13. Planen var utställd för granskning i receptionen 
på Strömsvik, Storgatan 37 i Valdemarsvik. Granskningshandlingarna visades även på 
kommunens officiella hemsida.  
 
Under granskningstiden kom 9 skriftliga yttranden in, varav 8 med synpunkter.  
 
Inkomna yttranden utan erinringar: 
2016-05-02    Försvarsmakten 
 
Inkomna yttranden med synpunkter:  
2016-05-17    Lantmäteriet 
2016-05-20    Privatperson 1 
2016-05-31    Sjöfartsverket 
2016-06-08    Trivseluddens ekonomiska förening 
2016-06-13    Länsstyrelsen 
2016-06-13    Trafikverket 
2016-06-13    Privatperson 2 
2016-06-27    Region Östergötland 
 
Planförslaget har ändrats så pass mycket efter granskningen att en förnyad granskning 
bedöms vara nödvändig för att kunna anta planen. 
På grund av att planförslaget ändrats och minskats ned så mycket, kan det inte längre 
anses innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Följande ändringar har gjorts av planhandlingarna efter granskningen: 
 

 Planområdet har minskats ned, och omfattar inte längre vattenområdet. 
 Grundkartan och plankartan har kompletterats med efterfrågad information från 

lantmäteriet.  
 Genomförandebeskrivningen korrigeras i enlighet med Trafikverkets synpunkt 

om väghållare. 
 Planbeskrivningen kompletteras kring konsekvenserna för de olika 

fastighetsägarna. 
 Bostadsändamålet har tagits bort från plankartan och ersatts med tillfällig 

övernattning. Detta för att det inte är lämpligt att ha bostäder inne på själva 
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hamnområdet, då dessa riskerar att bli störda av verksamheterna och det är just 
hamnverksamheterna som är det viktigaste med området, då Fyruddens hamn är 
en viktig utgångspunkt för transporter och resor ut i skärgården. För att undvika 
framtida krav på restriktioner på verksamheterna ändras därför detta. Tillfällig 
vistelse tillåts även på andra ytor än i tidigare version av planförslaget. 

 Ledningsrätter har försetts med u-områden i plankartan. 
 Plankartan har korrigerats, så att byggnadshöjderna främst anges i nockhöjd 

istället för byggnadshöjd. Nockhöjden är en exakt angivelse för hur hög 
byggnaden tillåts vara, med byggnadshöjd är totalhöjden mer svårtolkad, då den 
anges nere vid takfoten och totalhöjden därför kan vara olika hög beroende på 
takvinkeln. 

 Planförslaget kompletteras med en precisering av hamnens utformning och 
omfattning, samt en tydligare koppling mellan de i MKBn identifierade behoven 
av skyddsåtgärder och planförslagets ställningstaganden. Planbeskrivningen 
kompletteras med information om planförslagets påverkan på berörda 
riksintressen samt korrigeras under stycket om aktuella föroreningar och 
utvecklas kring stigande havsnivåer, samt så läggs en bestämmelse  
om detta in på plankartan. Planbeskrivningen kompletteras kring riskerna med 
farligt gods etc. Planbeskrivningen utvecklas kring strandskyddet och de 
särskilda skälen.  
 

 
 
Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planhandlingar tillhörande rubricerat ärende och har 
följande synpunkter till förslaget ur fastighetsbildningssynpunkt. 
GRUNDKARTA 
Koordinatkryss och koordinater saknas på grundkartan. 
Teckenförklaring saknas för grundkartan. 
Ledningsrätt och servitut är inte inlagda i grundkartan. 
PLANKARTA 
Där ledningsrätten ligger bör väl ett u-område läggas ut. 
I planen finns ett m3 inom Fyrtorp 1:19, detta finns inte med i planbestämmelserna. 
PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Här står endast att, I samband med plangenomförandet kan mindre 
fastighetsregleringar att behöva genomföras. Fyrtorp 1:107 avträder mark till 1:19. Om 
man tittar på planen verkar det vara fler fastigheter som kommer att ändras. Här ska 
man ha med vad konsekvenserna blir för respektive fastighet. 
FASTIGHETSFÖRTECKNING 
Saknas. 
 
Bemötande: 
Grundkartan kompletteras med efterfrågat innehåll. 
Plankartan kompletteras med u-områden. Planbeskrivningen kompletteras/förtydligas 
angående konsekvenserna för de olika fastighetsägarna. 
Bestämmelsen m3 finns inte längre med som bestämmelse. 
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Privatperson 1 
Undertecknad är ägare av fastigheten XX som ligger belägen norr om 
Kustbevakningens hus. 
Jag är i princip positiv till detaljplanen men har följande synpunkter. 
Jag har förstått att den ersättningsbyggnad som planeras där kustbevakningens hus 
idag är beläget kommer att bli högst 5 meter högt och att huset där affär och restaurang 
är beläget kommer att bli högst 9 meter räknat från hamnnivån. Detta är helt 
acceptabelt.  
Vidare om fler byggnader skall byggas mellan dessa byggnader bör dessa inte vara 
högre än 5 meter räknat från hamnnivån. 
Vi som bor på fastigheterna norr om hamnen har ju inverterat mycket kapital i våra 
fastigheter för den fina utsikt vi har över fjärden. Det vill vi förstås fortsätta att ha. Med 
angivna höjder på planerade byggnader kommer vi att fortsätta att ha det. 
Det är viktigt att parkeringsfrågan lösas på ett bra sätt. Redan idag är det stor brist på 
parkeringsplatser under sommartid. Det händer ofta att folk parkerar utefter vägen 212 
trots att det är parkeringsförbud och olämpligt. Detta har ibland orsakat trafiktillbud 
hittills utan skador på människor.  
Slutligen är vi måna om att det inte blir stillastående vatten i hamnbassängen när 
bryggor byggs ut och hamninloppet blir mindre. Redan idag kan det varma 
sommardagar vid algblomning lukta illa. Vi utgår från att hänsyn tagits till detta i 
detaljplanen. 
 
Bemötande: 
I tidigare förslag var höjden på byggnaderna angiven som byggnadshöjd. Detta har 
ändrats på många delar av planförslaget och anges istället som nockhöjd, för ökad 
tydlighet. För hamnområdet finns en byggrätt på totalt 150 kvm, men denna måste 
delas upp på byggnader som maximalt får vara 15 kvm per byggnad. 
Ytterligare parkeringar planeras på sikt att anläggas i närområdet. 
Vid en projektering av hamnens framtida utformning och utbyggnad får frågan om 
vattnets cirkulationsmöjlighet hanteras. 
 
Sjöfartsverket 
Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska 
farleder och farvatten. Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god 
miljö, regional utveckling och ett jämställt transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag 
ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess 
anslutningar till landbaserad infrastruktur. 
 
Yttrande 
Sjöfartsverket har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen. 
 
Övriga synpunkter 
Vid planering av belysningspunkter, i hamnen, på pirar och bryggor, ska hänsyn tas så 
att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar funktionen på den ljuspunkter som är 
avsedda för sjöfartens säkra navigation. 
Pir- och bryggnockar skall förses med fasadbelysning och reflexer. Flytbryggor skall 
utrustas med fasadbelysning och reflexer med lämpligt intervall. 
Placering och utformning av belysningen bör samrådas med Kustbevakningsstationen 
och övrig yrkessjöfart i området. 
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Bemötande: 
Synpunkterna noteras för framtida arbete, men kan inte hanteras inom ramen för 
detaljplanen. 
 
Trivseluddens ekonomiska förening 
Vi är mycket positiva till en renovering och utbyggnad av hamnområdet då det kan bli 
ett lyft för regionen och det ger en ökad service till åretruntboende, sommarboende, 
turister och båtfolket. 
Då det gäller det gällande förslaget till detaljplan har vi dock ett antal synpunkter. 
Något oklara delar i planförslaget: 

 Kartorna visar olika områden vi har tolkat, och fått information av kommunen vid 
möte 1 juni, att Plankartan i planförslaget är den som gäller. 

 Efter möte med kommunen har vi även fått uppfattningen att det kan vara vissa 
justeringar i existerande Plankartan ”då den inte är säkert helt korrekt” 
exempelvis i västar delen där vi tolkar att den går på vår mark samt att 
vågbrytaren i söder delvis (västra spetsen) är inritad på vårat vatten. 

Tidigare påpekat i inlämnat remissvar 2013 på planen som ej beaktats i det nya 
förslaget. 
 Vi har ett officialservitut som bildats vid dom i expropriationsmål 1981-05-08 samt 

i fastighetsreglering med registreringsdatum 86-03-14 om nyttjande av båtplatser 
inom planområdets västra del. Vi förutsätter att det fortsatt gäller även efter 
planens eventuella genomförande och vi anser att det vore bra om man skriver in 
att gällande servitut fortsatt gäller.  

Övriga synpunkter 
 Vi förutsätter att en eventuell utbyggnad av hamnen ej försvårar tillgången till 

existerande båtplatser. Man har ej tagit hänsyn till grund och liknande i planens 
västra del.  

 Sidan 10 stycke ”åtgärder för att förebygga….” Vi håller inte med om 
bedömningen att planen ej kommer åsamka ökade störningar, ekade emissioner 
och ökade störningar för närliggande bostäder. Med ett ökat besökande till 
hamnen av både sjöfart och marktransporter samt en minskad parkeringsyta 
kommer självklart belastningarna att bli större. Men det går att genomföra utan 
att belastningarna blir obehagligt stora om ni lyssnar och tar del av våra 
synpunkter. Även de nya byggnaderna kan självfallet åsamka störningar. 

 Sidan 15- Hur kan man motivera att inte göra någon radonmätning när man vet 
att det är ett högriskområde för radon?  

 Sidan 16- Stycket ”Byggnadskultur”. Vi håller helt med att man skall ta estetisk 
hänsyn till uppförandet av nya byggnader i hamnen därför hade det varit av 
intresse att få veta hur man planerar att utforma de nya byggnaderna Spec på 
plan C (bild sid 9). Vi är positiva till att bygga exempelvis fiskestugor eller 
liknande men INTE ända ner till vattnet. Vi anser att område C 8bild sid 9) borde 
begränsas i yta och höjd (Existerande byggnad behålla höjden då den väl passar 
in i terrängen med nybyggnation mot vattnet <3 m).  

 Sidan 18 Första stycket ”Allmänt kan sägas att tillgången på parkeringsplatser är 
god”. Detta stämmer idag- men INTE om man godkänner planen i dess 
existerande utformning. Men att ta bort 75% (54 av 72) av de existerande 
parkeringsplatserna inom planområdet, samtidigt som man vill ha en ökning av 
besökande, kommer att få till konsekvens att bli ett stort underskott av 
parkeringsmöjligheter. Det är vanligtvis även denna parkeringsyta som de tidiga 
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och sena besökarna till hamnen använder. Det vore positivt om man kan finna 
någon ytterligare yta i närområdet som kan användas för parkering.  

 
Generella kommentarer 
Parkering 
Besökande till befintliga och planerade verksamhetsområden förväntar sig ett väl 
fungerande bil- bussparkering i direkt anslutning till hamnområdet. Framtidsversionen 
med Fyruddens hamn verkar vara en utökning av affär, restaurang och 
övernattningsmöjligheter samt vid utbyggnad av hamnen med all säkerhet ökning av 
linjebåtstrafik, betalda båtutflykter gästbåtar och även husbilar. 
De flesta gäster har mer eller mindre tunga bagage, barnfamiljer fullt förståeligt kanske 
det dubbla. För att verksamheter inom Fyruddens hamn skall fungera tillfredställande 
och lönande måste det finnas bra parkering i anslutning till hamnen. 
Man hävdar att tillgången till parkering är god och det kan stämma idag. Trots det så är 
de existerande parkeringsplatserna under vissa perioder fullt belagda och vid vissa 
evenemang så parkerar även besökare längs med vägen vilket försvårar utfarter med 
minskad trafiksäkerhet som följd. 
Vi har även påpekat väghållaren, Trafikverket, att redan idag då är vissa utfarter osäkra 
och när besökare parkerar längs vägen, som händer vid större evenemang då inte 
parkeringsplatserna räcker till, så är vissa utfarter trafikfarliga. 
Att man i den nya planen föreslå en byggnation på område C (Fyrudden 
parkeringsplatser översikt, bild sid 9) som är både den största och den mest nyttjade 
parkeringsplatsen av samtliga är INTE acceptabelt. Av de 72 parkeringsplatserna som 
finns inom planområdet försvinner samtliga 54 samtidigt som det blir en utökad 
tillströmning till området kommer att skapa stora problem. 
Nämnda ytor mot havet används även idag mycket frekvent av husbilar mm. 
 
Byggnationer 
Planritningar över hamnen har visats men några byggnadsritningar eller vilken typ av 
byggnationer som kommer att tillåtas har ej beskrivits. Uppförandet av byggnationer på 
nämnda yta kommer att dels starkt begränsa möjligheterna till parkering Försvåra för 
parkering under det inte aktiva månaderna då det är den parkeringsplats som nyttjas 
mest under ”resten” av året. 
Riskera att göra stor påverkan på våra hus värde samt vår trivsel så utsikten förändras 
från att se ett kustlandskap och en hamn till att se en husvägg. 
Vi anser att man ej borde bebygga nämnda yta. Om det måste bebyggas borde 
byggnaden eller byggnaderna begränsas mer i höjd och bredd samt ej gå så långt ner 
mot vattnet. Ytan borde begränsas. Den byggnation inom område C (bild sid 9) som 
skulle kunna göras utan att störa området i stort är att förlänga existerande byggnad. 
Om man planerade för något liknande de små stugorna (enplans) för handel som man 

har i Västerviks hamn (fiskestugor) på del 
av ytan om man fann alternativa 
parkeringsplatser vore möjligt. 
 
Innan vi sett ett sådant förslag emotsätter 
vi oss en byggnation som begränsar 
parkeringsplatserna eller utsikten från vårt 
område mot hamnen.  
Sammanfattning 
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1. Vi är positiva och stödjer det fortsatta 
arbetet med att utveckla området. 
2. Vi kräver att våra båtplatser inom 
planområdet finns kvar under oförändrade 
villkor (servitut). 
3. Ett hållbart förslag med 
parkeringsplatser och 
villkor/begränsningar för byggnation på 
område C (bild sid 9) måste presenteras! 
Innan vi sett ett sådant förslag emotsätter 
vi oss en nybyggnation som begränsar 

parkeringsmöjligheterna eller utsikten från vårt område på detta området.  
 

 
Bemötande: 
Frågan med servitut rörande bryggplatser kan inte hanteras inom ramen för 
detaljplanen. 
Detaljplanen specificerar inte exakt hur hamnen och dess verksamhet ska utformas.  
Planområdet omfattar inte längre vattenområdet. 
Planhandlingarna föreskriver att all byggnation ska ske radonsäkert. 
Plankartan har reviderats så att det skall vara tydligare att tolka hur höga de tillåtna 
byggnaderna får vara. 
På sikt kommer det troligen bli aktuellt att anordna fler parkeringar i närheten av 
planområdet. 
 
Länsstyrelsen 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt PBL 5:22. 
Handlingarna utgörs av plankarta med bestämmelser, planbeskrivning, 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt samrådsredogörelse. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av Fyruddens hamn samt att 
hamnverksamheten kompletteras med centrumverksamhet.  Bostadsanvändning 
medges i planen för befintligt bostadshus.  
Planen handläggs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande över planförslaget 2013-09-05. I 
samrådsredogörelsen har synpunkterna bemötts. Länsstyrelsen konstaterar att det av 
redogörelsen framgår att synpunkterna på sidan 2 i yttrandet, som rör strandskydd och 
förorenade områden, inte har bemötts. 
Länsstyrelsen pekade i samrådsyttrandet på behovet av att hamnens utformning och 
omfattning behöver preciseras för att därigenom kunna bedöma om en utbyggnad är 
förenlig med berörda riksintressen, miljökvalitetsnormer, strandskydd med mera. 
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget ännu saknar en tydlig planmässig 
precisering av utformning och omfattning av hamnutbyggnaden. Länsstyrelsen kan 
därför ännu inte göra en allsidig bedömning av om föreslagen hamnutbyggnad är 
förenlig med allmänna intressen.  
Vidare angavs i samrådsyttrandet att Länsstyrelsen förutsätter att tillståndsprövningen 
av vattenverksamheten samordnas med detaljplanearbetet. Länsstyrelsen konstaterar 
att tillståndsprövningen av vattenverksamheten ännu inte inletts. För att avgöra om 
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planen är genomförbar bedömer Länsstyrelsen att en miljödom för hamnutbyggnaden 
behöver finnas innan planen kan antas. 
En samordning mellan plan- och tillståndsprocess innebär bland annat att det tydliggörs 
vilka frågor som ska hanteras i plan respektive i tillståndsprövning (och 
detaljeringsgraden inom respektive process). Några av de frågor Länsstyrelsen tar upp 
nedan, kan vid en samordning eventuellt hänskjutas till tillståndsprövningen såsom 
mark- och sedimentföroreningar och dagvattenhantering. Eftersom planen bedömts 
medföra betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram 
som reviderats efter samrådet. Länsstyrelsen konstaterar att MKBn kompletterats med 
de underlag som efterfrågats i samrådsyttrandet, men att det saknas en tydlig koppling 
mellan de i MKB identifierade behoven av skyddsåtgärder och planförslagets 
ställningstaganden.  
 
Kontroll enligt kap. 11 PBL 
 
Riksintressen 
Planen saknar tydliga ställningstaganden till om hur den påverkar riksintressena för 
naturvård och friluftsliv (3 kap. miljöbalken (MB)9 samt riksintresse för obruten kust 
respektive rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB. I MKBn behandlas dock dessa frågor. 
Planhandlingen behöver kompletteras med detta. 
 
Hälsa och säkerhet- markföroreningar 
Eftersom Länsstyrelsen samrådssynpunkter kring markföroreningssituationen inte har 
bemötts tar vi upp samma frågeställningar här. Inom planområdet finns det två 
misstänkt förorenade områden enligt EBH-stödet, vilket Tyréns också har konstaterat i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). I MKB beskrivs att objekten enbart är 
identifierade och att någon ytterligare utredning inte har gjorts samt att det inte finns 
några kända provtagningar av bottensedimenten i hamnen. Under MKB-avsnittet 
”Påverkan på miljömål” konstaterar Tyréns att det finns risk för spridning av eventuella 
föroreningar i samband med att bryggor och vågbrytare anläggs och att om arbetet 
utförs på ett sådant sätt att föroreningar riskerar att spridas krävs provtagning och ev. 
särskilda skyddsåtgärder. Detta nämns inte i planen, där istället felaktigt står ”Inga 
kända markföroreningar finns inom planområdet”. Planen bör därför ändras så att den 
ger en korrekt bild av föroreningsproblematiken. 
Inom ramen för kommande tillståndsprövning av vattenverksamheten kommer behovet 
av undersökningar och eventuella skydds- och saneringsåtgärder att ytterligare 
preciseras.  
 
Hälsa och säkerhet- klimatanpassning, översvämning 
Länsstyrelsen konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskriver 
problematiken med stigande havsnivåer, något som dock inte behandlas i planförslaget. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver kompletteras så att det framgår hur den 
identifierade problematiken med stigande havsnivåer hanteras till exempel genom att 
ange riktlinjer, rekommendationer eller bestämmelser för efterföljande lovgivning.  
 
Hälsa och säkerhet- farligt gods 
I MKBn beskrivs olika risker förknippade med verksamheten vid befintlig 
sjöbensinstation samt de transporter och hantering av farligt gods som är knutna till 
denna. Riskbilden ska enligt MKB även ses i ljuset av att anläggningen kan komma att 
översvämmas. I MKB finns exempel på hur planmässig hänsyn till riskerna kan tas och 
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förslag på skadeförebyggande åtgärder, något som dock inte behandlas i planförslaget. 
Länsstyrelsen anser att planförslaget behöver kompletteras med en beskrivning av 
riskerna. Dessa iakttagelser i MKB förutsätts vidare följas upp av kommunen vid 
plangenomförandet. 
 
Dagvattenhantering 
I MKB beskrivs att vid genomförandet av planen krävs att ett system för 
omhändertagande och rening av dagvatten anläggs. För att möjliggöra detta kan det bli 
nödvändigt att använda ytor utanför planområdet. Dagvattenhanteringen vid en 
utbyggnad av hamnverksamheten kan lämpligen hanteras inom ramen för kommande 
tillståndsprövning av vattenverksamheten, där eventuella skyddsåtgärder kan 
preciseras. 
 
Strandskydd 
Eftersom Länsstyrelsen samrådssynpunkter kring strandskydd inte har bemötts tar vi 
upp samma frågeställningar här. 
Av planhandlingarna framgår att kommunen vill upphäva strandskyddet i hela 
planområdet. För att upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl enligt miljöbalken. 
Särskilda skäl för att upphäva strandskyddet presenteras i tillhörande MKB. 
Länsstyrelsen anser dock att skälen, liksom bedömningen av påverkan på 
strandskyddets syfte, bör lyftas in i själva planhandlingen. 
Länsstyrelsen står fast vid, vad som framfördes i samrådet, att det inte är lämpligt att 
upphäva strandskyddet i hela planområdet. De ytor på land som inte är byggrätter bör 
fortsatt vara allemansrättsligt tillgängliga varför strandskyddet bör ligga kvar. 
Inte heller i vattenområdet är det, med tanke på tillgängligheten och påverkan på växt- 
och djurliv lämpligt att upphäva strandskyddet. Den plan som presenteras för 
utvecklingen av vattenområdet i hamnen är alltför oprecis för att kunna ta ställning hur 
tillkommande anläggningar är förenliga med strandskyddsbestämmelserna. En sådan 
prövning får ske när det blir aktuellt att utveckla vattenområdet, antingen genom separat 
dispensprövning eller genom en samlad prövning tillsammans med en eventuell 
tillståndsprövning av vattenverksamheten. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör strandskydd måste lösas på ett tillfredställande 
sätt i enlighet med vad som anges ovan för att Länsstyrelsen inte ska pröva 
kommunens beslut att anta detaljplanen.  
  
Bemötande: 
Planförslaget har minskats ned, så att vattenområdet inte längre omfattas av 
planområdet. 
Planförslaget kompletteras med en precisering av hamnens utformning och omfattning, 
samt en tydligare koppling mellan de i MKBn identifierade behoven av skyddsåtgärder 
och planförslagets ställningstaganden. Tillståndsprövningen av vattenverksamheten 
kommer inte att ske samordnat med detaljplanearbetet, då den exakta utformningen av 
hamnen inte är bestämd. Genomförandet av detaljplanen kommer att föregås av 
tillstånd för vattenverksamhet. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om planförslagets påverkan på 
berörda riksintressen. 
Planbeskrivningen korrigeras under stycket om aktuella föroreningar. 
Planbeskrivningen utvecklas kring stigande havsnivåer, samt så läggs en bestämmelse  
om detta in på plankartan. 
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Planbeskrivningen kompletteras kring riskerna med farligt gods etc. 
Synpunkterna om dagvattenhanteringen noteras. 
Planbeskrivningen utvecklas kring strandskyddet och de särskilda skälen. 
Strandskyddet upphävs för kvartersmark, och planförslaget innehåller enbart 
kvartersmark. 
 
Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra mot den utställda detaljplanen. 
På sidan 26 Genomförandebeskrivning står ”Kommunen är huvudman för angränsande 
allmän plats och vägverket för väg”. 
Detta behöver ändras till Trafikverket är väghållare för Länsväg 212. 
 
Bemötande: 
Planbeskrivningen ändras enligt ovan. 
 
Privatperson 2 
Från fastighet XX har Vi en unikt vacker utsikt, där risken med byggnader och en uppsjö 
av höga segelbåtmaster kommer att förstöra denna vackra utsikt.  
Ser ingen som helst fördel som åretruntboende med en utbyggnad av hamnen då man 
inte kan garantera en båtplats, då man hånfullt tidigare tagit ifrån oss dessa och givit 
bort dem till sommargäster för all framtid. Från kommuns sida är Vi inte välkomna att 
med båt angöra Fyruddens hamn även om Vi bodde eller ägde en Ö, men man kan inte 
hindra oss från att tanka eller handla i affären säger man från kommunens ansvariga vid 
denna tidpunkt, denna inställning är beklaglig. Ägarna har spridit ut att Vi är stoppade 
på att handla i affären och att gå på restaurangen till lokalbefolkningen detta har man 
inte behövt att göra för det har självklart varit självvalt för länge sedan. Tidigare 
inskickade synpunkter ang. Fyrudden har man tydligen inte anammat.  
Fyrudden har i både i lokalbefolkningens och gästers "ögon" blivit ett misskött och 
ogästvänligt ställe och detta är dålig reklam för Valdemarsvik och dess anseende. 
Från kommunens sida anser man att det är rena vilda västern nere i hamnen, lösningen 
har tydligen blivit att man har anställt en hamnkapten men vad dennes uppgift är har för 
mej gått förbi. 
Kommunen har tydligen inget intresse av att köpa ut eller anser sig ha kompetens att 
driva Fyrudden. Fyrudden borde generera pengar till kommunen och inte som idag, 
utgifter. Köp därför ut ägarna till fastigheterna och låt någon som verkligen är driven 
engagerad och intresserad ta över. I annat fall skall kommunen driva sin egen mark 
dvs. Hamnplatserna och inkassera dess inkomster. En förlängning av cykelbanan till 
Fyrudden vore tacknämlig likaså en 30 eller 40 sträcka istället för som idag är 50 som 
sällan hålls, samt ett flertal farthinder, inför också ett gångfartsområde i närområdet av 
hamnen dvs. 5-7 km/tim. För några år sedan byggde man ut verandan till restaurangen 
på prickad mark och kommunens representant upplyser mig om detta utan att jag bett 
om detta kallar det för en mindre avvikelse men fick erkänna att det var det ju inte, 
flyttade bensinpumparna mycket närmare oss utan att bry sig om våran synpunkt. 
Överflödiga Containers och stor bränslecistern borttages. 
Flytta påfyllningscentralen av bränsle där det lite då och då rökes cigaretter där under 
påfyllning mycket obehagligt och flytta bränslepumparna. 
Detta var lite allmänna synpunkter om lite runt omkring. 
 
Bemötande: 
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Synpunkterna angående skötseln och nyttjande av befintliga verksamheter inom 
hamnområdet kan inte hanteras inom ramen för detaljplanen, men vidarebefordras till 
berörd del av kommunens verksamhet.  
Väg 212 ligger inte inom planområdet, men synpunkterna angående 
hastighetssänkningarna noteras. 
 
Region Östergötland 
Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över granskningsförslag av 
Detaljplan för del av Fyrtorp 1:107 (Fyrudden).  
Bakgrund 
Detaljplanen ligger inom Gryts skärgård som är en del av Östgötaskärgården. Fyrudden 
med dess hamn är huvudort för en stor del av Gryts skärgård och med stor betydelse 
för transporter och service. Den bofasta delen av befolkningen har varit relativt konstant 
under 2000-talet medan antalet boende under sommarhalvåret ökar till det tredubbla. 
För att kunna utveckla Fyruddens hamn ges i planen, inom hamnområdet, en mer 
generell byggrätt samt möjlighet att utvidga hamnverksamheten för både besökande 
och den stationära professionella båtverksamheten. 
Region Östergötlands yttrande 
Region Östergötland har, tillsammans med Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks 
och Västerviks kommun, utarbetat ett gemensamt utvecklingsprogram för kust och 
skärgård. Kust och skärgårdsområdet är en unik miljö med stor potential ur ett 
besöksnäringsperspektiv. Strategierna i det gemensamma programmet ska bidra till att 
upprätthålla och stärka en attraktiv kust och skärgård. I programmet anges att 
Gryt/Fyrudden är ett utpekat utvecklingsområde och utvecklingen av området är viktigt 
för att upprätthålla och stärka områdets attraktivitet. Region Östergötland anser att 
förslaget till detaljplan följer intentionerna i det gemensamma utvecklingsprogrammet 
och har inget att erinra mot liggande förslag. 
 
Bemötande: 
Synpunkterna noteras. 
 
Valdemarsvik  2018-01-03  
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