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Granskning av förslag till detaljplan för fastigheten  
ÅSVEDAL 3:20 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 

 
Sektor Samhällsbyggnad och Kultur har upprättat ett förslag till detaljplan 
för fastigheten Åsvedal 3:20.  
 
Planområdet är beläget 4 km öster om Valdemarsvik och är beläget 
mellan sjöarna Gåsen och Hemsjön. 
 
Syftet med detaljplanen är öka byggrätten och på så sätt möjliggöra för 
fler byggnader på en nyligen sammanslagen större fastighet.  
  
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
och därför har ingen miljökonsekvensbedömning upprättats.  
Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. 

  
 Planförslaget innefattar ingen samrådsredogörelse, då 6 yttringar 
insändes varav endast 1 med erinringar. Dessa kommer efter 
granskningen sammanställas ihop med eventuella yttranden från 
granskningen.  
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Granskningstid: 2020-07-06 - 2020-08-16 

 

 
Så kan du lämna dina synpunkter eller godkänna förslaget 
 
Här kan du läsa hela planförslaget: 

 I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37,                    
Valdemarsvik (observera begränsade öppningstider) 

 Hos Medborgarservice i Funkishuset, Garvaregatan 3 

 www.valdemarsvik.se/blog/2020/06/25/asvedal-320  

 Valdemarsvik kommuns hemsida (www.valdemarsvik.se) under 
BO & BYGGA        PÅGÅENDE DETALJPLANER        Detaljplan 
för Åsvedal 3:20 (under rubriken Granskning)  

 
 
Önskar du få granskningshandlingarna i pappersformat, kontakta 
Samhällsplanering/Plan och Bygg, Tel växeln 0123-191 00. 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska 
senast 2020-08-16 ha inkommit till:  
 
Valdemarsviks kommun 
Samhällsplanering plan/bygg 
615 80 VALDEMARSVIK 
 
Synpunkter kan även lämnas via mail till adressen: 
kommun@valdemarsvik.se 
 
De uppgifter du lämnar till kommunen behandlas enligt reglerna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
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 
 
Stina Andersson  
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