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Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för 

samråd under tiden 2019-07-08 - 2019-09-08. 

Planen var utställd för samråd i receptionen på Strömsvik, Storgatan 37 

i Valdemarsvik. Samrådshandlingarna visades även på kommunens 

officiella hemsida. 

Under samrådstiden kom 27 skriftliga yttranden in, varav 25 med 

erinringar. 

Eftersom detaljplanen ingår i EU-projektet Coast4Us vars syfte bland 

annat är att utveckla dialog med medborgarna ingår även yttranden som 

inkommit utanför samrådsperioden. Dessa hanteras dock ej som 

formella samrådsyttranden med den tillhörande rättigheten att 

överklaga. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden utan synpunkter 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

TRAFIKVERKET 

2019-08-26 

2019-09-04 

Inkomna yttranden med synpunkter 

SJÖFARTSVERKET 

PRIVATPERSON 1 

PRIVATPERSON 2 

PRIVATPERSON 3, 4 & 5 

LANTMÄTERIET 

PRIVATPERSON 6 & 7 

PRIVATPERSON 8 

PRIVATPERSON 6 & 7  

PRIVATPERSON 9 

PRIVATPERSON 10 

PRIVATPERSON 11, 12 & 13 

PRIVATPERSON 8 & 14  

SNÄCKEVARPS SAMFÄLLIGHETSFÖREING & 
SNÄCKEVARPS VÄGFÖRENING 

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB 

PRIVATPERSON 15 

PRIVATPERSON 16 & 17 

NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

PRIVATPERSON 18 

GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENING 

PRIVATPERSON 9 

2019-07-10 

2019-07-11 

2019-07-18 

2019-08-04 

2019-08-05 

2019-08-07 

2019-08-13 

2019-08-21 

2019-08-26 

2019-08-28 

2019-08-31 

2019-09-02 

2019-09-04 
 

2019-09-05 

2019-09-05 

2019-09-05 

2019-09-06 

2019-09-06 

2019-09-06 

2019-09-08 
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TJUST FRITID AB 

GRYTS SOCKENFÖRENING 

PRIVATPERSON 19 

PRIVATPERSON 20, 21 & 22 

LÄNSSTYRELSEN 

2019-09-08 

2019-09-08 

2019-09-08 

2019-09-29 

2019-10-10 

 
 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

Följande ändringar har gjorts i planförslaget utifrån inkomna 

synpunkter under samrådet: 

 Följande har utgått helt ur planförslaget: 

o Området för handel (H) 

o Småbåtshamnen i Drottningsvik (W3) 

o Område för camping och friluftsliv på ängen i 

planområdets nordvästra del (N1) 

o P-PLATS och GATA i anslutning till området nämnt i 

föregående punkt. 

o Flera föreslagna bryggområden (W2). 

 Följande har tillkommit i det nya planförslaget 

o Område för teknisk anläggning/transformatorstation 

(E1) 

o Nya områden för tillfällig vistelse där det idag finns 

uthyrningsstugor. 

o Bestämmelser som reglerar utformningen av ny 

bebyggelse. 

o Varsamhetsbestämmelse som reglerar befintlig 

bebyggelse. 

o Bestämmelse som reglerar uppförandet av 

bygglovsbefriade åtgärder enligt PBL 9 kap 4ab §. 
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o Prickmark och korsmark har tillkommit på flera 

fastigheter inom planområdet. D.v.s. bestämmelser som 

reglerar var bebyggelse får byggas på fastigheten. 

 Följande har på något sätt reviderats i det nya planförslaget 

o Området för nya föreslagna campingstugor har nu en ny 

föreslagen placering samt omfattning. Nya 

bestämmelser reglerar även bebyggelsen. 

o Användningen bostad (B) är nu inom inmätta 

fastighetsgränser och överstiger inte naturreservatets 

gränser. Dock med undantag för bebyggelse i norr där 

bostadsändamål tillåts vid befintlig gäststuga samt vid 

befintligt bostadsarrende. 

o Parkeringsplatsernas placering samt omfattning har 

korrigerats så att planförslaget speglar dagsläget på 

Ekön. 

o Parkeringsplatsen samt den väg som går ner mot den, 

regleras med egenskapsbestämmelse på allmän 

platsmark. Detta säkerställer att det får förekomma 

fordonstrafik på vägen och att den befintliga 

parkeringsplatsen får nyttjas som parkering. Dock är 

ytorna allmänt tillgängliga som naturmark och tillgång 

för fordon är inte garanterat. Detta eftersom det idag 

finns en bom som begränsar tillgängligheten med bil till 

dessa ytor. 

o Korrigering av byggrätt och höjdbestämmelser. 

o Huvudmannaskapet är enskilt för samfällighet och 

servitut inom planområdet. 
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Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av 

planen är: 

Sakägare vars synpunkter ej har kunnat tillgodoses i revideringen av 

planförslaget är: 

 Privatperson 1 

 Privatperson 3,4 och 5 

 Privatperson 6 och 7 

 Privatperson 9 

 Privatperson 10 

 Privatperson 8 och 14 

 Privatperson 16 och 17 

 Privatperson 18 

 Privatperson 19 

 Privatperson 20, 21 och 22 

Ovanstående lista anger vilka sakägare som har haft minst en synpunkt 

under samrådet som ej blivit tillgodosedd i revideringen av 

planförslaget. Detta innebär inte att samtliga synpunkter från sakägare 

ovan inte blivit tillgodosedda. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

ERIK WIDELL 

PLANARKITEKT 

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR 
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INKOMNA SYNPUNKTER 

På grund av omfattningen av inkomna synpunkter under samrådet 

kommer synpunkterna att sammanfattas under olika kategorier. Syftet 

är att göra samrådsredogörelsen mindre omfattande. De olika 

kategorierna i samrådsredogörelsen är: 

1. Synpunkter gällande hav och kust 

2. Synpunkter gällande naturområden 

3. Synpunkter gällande campingens verksamhet samt andra 

verksamheter 

4. Synpunkter gällande infrastruktur och trafik 

5. Synpunkter gällande privata fastigheter 

6. Synpunkter gällande planhandlingar och processen 

 

 

1. SYNPUNKTER GÄLLANDE HAV OCH KUST 

Sjöfartsverket upplyser om att det är viktigt att bostäder som ligger mot 

vattnet anpassas så att de ej störs av sjötrafiken, dessutom ska belysning 

inom planområdet inte verka bländande för sjötrafiken eller påverka 

funktionen på de som ska vara navigerande. Hänsyn ska även tas till 

svallpåverkan. 

Privatperson 6 & 7 anser att bryggor för småbåtshamn i Drottningsvik 

och badbryggor vid klipphällarna är bra men att klapperstensstranden 

ska hållas fri från bryggor. De anser även att en strandpromenad bör 

anläggas vid campingens södra strand. 

Privatperson 11, 12 och 13 är oroliga över hur den kommande 

exploateringen påverkar deras fastighet med fokus på småbåtshamnen 

i Drottningsvik som ligger vid deras fiskevatten. 

Snäckevarps Samfällighetsförening och Snäckevarps Vägförening vill 

se en bedömning av hur mycket hamnen kommer påverka deras område 

i samband med ökad båttrafik.  

Privatperson 15 anser att hamnen i Drottningsvik är en belastning på 

miljön i naturreservatet. 
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Privatperson 16 och 17 anser att det bör finnas en strandzon som inte 

kan ockuperas av campingen, den kan förslagsvis innehålla gångstråk, 

grillplatser, kajakuthyrning vilket bidrar till det rörliga friluftslivet. De 

är även positiva till hamnen i Drottningsvik men anser att Solviken inte 

kan belastas ännu mer med båtar. Deras båthusbrygga överanvänds av 

campingbesökare vilket inte uppskattas. De är för tillgänglighet i viken 

vid badplatsen och inne i Solviken men motsätter sig bryggor vid 

klapperstensstranden. Anläggs en badbrygga vid Flissundet bör en 

skyddsanordning hindra personer från att simma ut i farleden. 

Privatperson 18 ställer sig frågvis till hur mycket Solviken faktiskt tål. 

Solviken bör återställas med hänsyn till växt- och djurlivet samt att 

bryggorna bör anpassas efter vad Solviken tål. Även en strandzon med 

växtlighet och promenadväg bör skapas mellan Solviken och 

campingen. Privatperson 18 påpekar att en naturhamn inte har några 

bryggor och anser att småbåtshamnen kan ifrågasättas eftersom det 

finns andra hamnar. Badbryggor längs hela stranden förstör strandlinjen 

och det kan frågas hur det föreslagna cafét påverkar skärgårdsmiljön. 

Gryts skärvårdsförening påpekar att Naturhamnen i Drottningsvik inte 

är samma sak som småbåtshamn och att konsekvenserna av denna hamn 

är bristfälligt redovisade.  

Tjust Fritid AB föreslår att bryggområdet öster om H-området i plan 

utökas för att möjliggöra för rörelsehindrade. 

Privatperson 19 påpekar att kommunens förslag till utökning av antalet 

båtplatser är en mycket kraftig expansion och bryggorna mot Flisdjupet 

påverkar den unika miljön där med obruten kust. Även privatperson 19 

anser att Drottningsvik är otydligt beskrivet och det är svårt att etablera 

bryggor där. Hen motsätter sig hamnen i Drottningsvik och anser att 

antalet båtplatser i planområdet bör vara mindre än i dagsläget. 

Privatperson 20, 21 och 22 säger även dem att en naturhamn inte har 

några bryggor. De påpekar även att de föreslagna bryggorna har 

ingenting med den ursprungliga skärgårdsbebyggelsen att göra och 

kommer bara skymfa de objektiva naturvärdena. Även kiosken kommer 

förstöra intrycket av ”orörd natur”. De är starkt emot hamnen i 

Drottningsvik. 

Länsstyrelsen anser att hamnen i Drottningsvik ska utgå ur 

planförslaget. De saknar även en beskrivning/analys av hur en framtida 

havsnivåhöjning kan komma att påverka planområdet. Länsstyrelsen 

anser att bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs 

länets kust behöver placeras ovanför nivån +2,70 räknat i RH 2000 och 

planbestämmelser ska utformas med hänsyn till analysens resultat. 

Länsstyrelsen anser att strandskyddet inte ska upphävas inom 

vattenområdet utan tillkommande bryggor behöver prövas genom 

normalt dispensförfarande hos länsstyrelsen då flertalet föreslås inom 
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naturreservatet. Om bryggor i planens östra del ska vara kvar behöver 

det motiveras i planbeskrivning. 

 

KOMMENTAR: 

Småbåtshamnen i Drottningsvik utgår ur planförslaget. 

Området för handel utgår ur planförslaget. 

Ljusförhållanden förväntas inte förändras på ett sätt som stör 

båttrafiken. Inga nya åtgärder i plan förväntas bli drabbade negativt av 

svallpåverkan. 

Bryggor vid klapperstensstranden utgår ur planförslaget medan ett 

bryggområde föreslås vid klipporna som tillgängliggör badmöjligheter 

för en större grupp människor. 

Tillgången till strandkanten för allmänheten möjliggörs i samband med 

att nästan all kust utgörs av allmän platsmark inom planområdet. Det 

område som betecknas N och ligger vid kusten omfattas till allra största 

del av prickmark och bebyggelse får alltså inte ianspråkta denna yta. 

Planen utformas så att inga nya viktiga samhällsfunktioner ligger under 

nivån + 2,70 räknat i RH 2000. Befintlig bebyggelse som ligger under 

denna nivå tillåts dock vara kvar i plan. Gällande strandskyddet avser 

kommunen tillgodose Länsstyrelsens synpunkter.  

 

2. SYNPUNKTER GÄLLANDE NATUROMRÅDEN 

Privatperson 2 uppmärksammar om att det finns Pukvete inom 

campingområdet vilket är en utrotningshotad kärlväxt. 

Privatperson 6 och 7 påpekar att campingen på ängen inskränker på det 

rörliga friluftslivet eftersom lederna är populära för promenad och 

motion. De anser även att området för tillfällig vistelse inom 

campingområdet inte bör bebyggas eftersom det har stort naturvärde i 

form av tallskog. Vid förra utbyggnaden av campingen avverkades 

betydande områden tallskog vilket har förfulat området avsevärt anser 

de. Detta får inte hända igen. 

Privatperson 8 föreslår att man vid ett nytt skötselavtal tillåter dem att 

sköta gräset och slå vass nedom respektive tomter på ”deras” kant av 

naturreservatet. Utöver det kan även tillstånd att sköta vägrenen införas 

till fastigheten. 

Privatperson 9 föreslår att gräsyta vid Åmansudden anläggs och att 

Skinkas stuga rivs till fördel för ny lekplats. 
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Privatperson 16 och 17 föreslår att plantering av ekar kan kompensera 

för en utökning av campingen. Det bör generellt ske en återplantering 

av grönområden. 

Naturskyddsföreningen påpekar betydelsen av Eköns naturreservat som 

ett av de mest tillgängliga områden för skyddad natur ämnad för 

friluftsliv i Östergötlands skärgård. Området bör därför skyddas mot 

exploatering och fast bebyggelse eftersom andra områden endast är 

tillgängliga med båt. Camping på ängsmarken stjäl från det rörliga 

friluftslivet och vandringsleden mot Fyrudden samt busshållplats 

förlorar sitt värde om en väg anläggs mot Drottningsvik. 

Privatperson 18 poängterar att Eköns unika skärgårdsmiljö och natur 

bör bevaras. Promenadleder från Ekön till Horsviken/Fyrudden och 

Strömmen/Björkudden bör vara mer framkomliga. Dessutom bör ingen 

parkering ske i naturen. Privatperson 18 anser att en MKB bör upprättas 

för att bl. a. redovisa vilken påverkan bryggorna haft i Solviken med 

hänsyn till växt- och djurliv. Följande frågor ställs även i samband med 

yttrandet: 

Vill man avveckla naturreservatet? 

Hur många besökare tål Ekön? 

Hur mycket exploatering tål Ekön utan att naturvärden skadas? 

Gryts skärvårdsförening anser att en naturvärdesinventering bör föregå 

vidare planarbete och att det bör tydliggöras vilka natur- och 

kulturvärden som äventyras av en utvidgning av campingen. 

Tjust Fritid AB föreslår att området för lek utökas och att även motion 

tillåts där. 

Privatperson 20, 21 och 22 motsätter sig alla utbyggnader av hus och 

bryggor i reservatet. De vill även inte se någon skövling av 

naturreservatet med hänsyn till förslaget av campingstugor samt att de 

misstänker att den utökade platsen för lek ger campingen utrymme att 

skapa avgiftsbelagda anordningar. 

Länsstyrelsen ser positivt på att en naturvärdesinventering ska tas fram 

för att säkerställa att inga höga naturvärden påverkas negativt av att 

campingverksamheten utvidgas inom området. Även vattenområden 

med bryggor bör omfattas av inventeringen.  

KOMMENTAR: 

N1-området som förslogs på ängen utgår i det nya planförslaget och 

påverkar därför inte vandringslederna där. Området för tillfällig vistelse 

ska enligt en bestämmelse förhålla sig till den gällande skötselplanen 

för naturreservatet.  
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Detaljplanen hanterar ej frågor som regleras i skötselplanen. Vid 

eventuell revidering av skötselplanen hanteras dessa frågor av 

Länsstyrelsen Östergötland. 

I planförslaget möjliggörs parkering på Åmansudden genom 

egenskapen parkering inom NATUR-område. Denna ska enligt 

skötselplanen hanteras som parkering eller gräsbevuxen yta. Lekplats 

föreslås endast vid befintlig lekplats där större yta möjliggörs. 

Campingområdet ska skötas i enlighet med skötselplanen. Att reglera 

var Ekar ska planteras inom campingområdet anser kommunen vara 

mer detaljerat än nödvändigt för att uppnå syftet med detaljplanen.  

Framkomligheten på promenadleder regleras inte i detaljplanen. 

Parkering möjliggörs vid de ytor som i dagsläget är skyltade som 

parkeringsplatser. Kommunens bedömning är att planen inte medför 

sådan miljöpåverkan som kräver att en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas. Länsstyrelsen ansvarar för att bilda och avveckla 

naturreservat inom länet.  

En naturvärdesinventering har genomförts inom planområdet. Detta 

omfattade endast naturvärden och ej kulturvärden. Området som 

inventerades bestod av de delar där planen i samrådsversionen föreslog 

ny campingverksamhet, småbåtshamn och nya campingstugor. 

Ytan för lek föreslås bli större än dagsläget men inte större än i 

samrådsförslaget. I detaljplanen specificeras inte utformningen av 

lekområdet och viss motion kan tillåtas. 

Campingstugorna ska upprättas i enlighet med skötselplanen.  

 

3. SYNPUNKTER GÄLLANDE CAMPINGENS VERKSAMHET SAMT 
ANDRA VERKSAMHETER 

Privatperson 6 och 7 är emot handelsverksamhet vid det gamla värnet 

eftersom det tar bort en del av det unika naturvärdet. 

Privatperson 9 anser att kajakuthyrningen ligger illa till trafikmässigt. 

Privatperson 16 och 17 anser att det inte finns fog för att påstå att en 

utbyggnad av campingverksamheten bidrar till friluftslivet. Det är inte 

oproblematiskt att bygga ut campingen med hänsyn till naturvård och 

friluftsliv. Naturcampingen bör minskas med enstaka toaletter och 

mindre servicehus. Ingen schaktning eller andra ingrepp som berör el, 

vägar eller annat bör genomföras. De anser att det är obalanserat att 

utforma området efter campingen när den aktiva säsongen är väldigt 

kort. De föreslår att kajakuthyrningen kan flyttas till Solviken med en 

rejäl flytbrygga längs vasskanten. 
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Naturskyddsföreningen motsätter sig cafét vid värnet och anser att 

stugorna endast ska ockuperas av tillfälliga gäster och ej permanent 

boende. 

Privatperson 18 föreslår att hela campingen läggs innanför Ekövägen 

och att den avgränsas med en ridå av träd och buskar (även mot 

Solviken). Campingplatserna bör placeras mer oregelbundet för att lätta 

upp det monotona rutmönstret och vägarna mellan dem bör varieras. 

Mellan uppställningsplatserna kan träd som ekar och buskar planteras. 

Tömningen av sanitetstankar för campingvagnar och husbilar bör 

flyttas in på campingen (innanför vägen). Precis som privatperson 16 

och 17 föreslår privatperson 18 att kajakuthyrningen flyttas till 

Håkanssons stuga vid Solviken innanför vägen. Privatperson 18 

föreslår även att det bör specificeras vad som inte får säljas där, d.v.s. 

inga motordrivna farkoster. Förslaget skulle innebära att tystnaden och 

mörkret försvinner från Ekön samt att all tillgänglig mark blir camping. 

Kommunen bör motivera omfattning av campingområdet och dess 

utformning, de 15 campingstugorna och campingområdet på ängarna. 

Gryts skärvårdsförening upplyser att bebyggelse i O-området strider 

mot naturreservatet. Det bör utredas ifall befintlig utökning av 

bebyggelse som servicehus och ökat antal husvagnar överensstämmer 

med reservatets föreskrifter. Kommunen bör tydliggöra campingens 

utvidgning och utökning, som planen tillåter, i förhållande till 

campingens faktiska utbredning idag samt i förhållande till 

reservatföreskrifter och skötselplan. 

Tjust Fritid AB belyser att planen inte ger möjlighet till utveckling av 

campingen eftersom byggytorna håller sig till dagens byggnader. 

Området för de 15 stugorna bör kunna användas året om. Det är även 

viktigt att texten medger uppställning av husvagnar både för rörlig 

camping men också för säsongsanvändning så att den kan användas 

även vintertid. En mindre poolanläggning föreslås. 

Privatperson 19 önskar att campingen avskärmas från resten av 

omgivningen. Speciellt mellan privatpersonens anslutningsväg och 

campingen. Privatpersonen påpekar att ängen som pekas ut för camping 

sällan används samt att sprängning av hällar inte går ihop med avsikten 

att campingen ska smälta ihop med skärgården. Det bör därför inte 

sprängas eftersom det finns möjlighet att bygga på området där det 

redan har schaktats.  

Privatperson 20, 21 och 22 påpekar att näringsverksamhet drivs på 

fastighet Gryts prästgård 1:17 och denna bör ges möjlighet till 

utveckling. De är starkt emot camping på ängarna och anser att 

campingen ska hålla sig innanför beslagtaget område. 
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KOMMENTAR: 

Handelsverksamheten vid det gamla värnet utgår ur planförslaget inför 

granskning.  

Kajakuthyrning möjliggörs inom de områden som betecknas med N.  

Camping föreslås endast inom befintligt område. 

Campingverksamheten möjliggör för besökare på Ekön som i sin tur 

kan nyttja det rörliga friluftslivet inom naturreservatet. 

Detaljplanen ämnar inte reglera utformningen av uppställningsplatserna 

på campingen eller vegetation om detta. Kajakuthyrningen ligger inom 

område avsatt för N, d.v.s. friluftsliv och camping. Verksamhet som 

inte inryms av denna användning tillåts ej. Planförslaget medför viss 

ökning av campingverksamheten vilket i sin tur kan medföra viss 

ökning av ljudnivå och ljus inom planområdet. Denna ökning bedöms 

dock vara marginell och koncentreras till befintlig camping. 

Byggnad får upprättas för det rörliga friluftslivets behov i enlighet med 

fastställd skötselplan förutsatt att länsstyrelsen ger tillstånd till 

bebyggelsen. Området för tillfällig vistelse ska utformas i enlighet med 

gällande skötselplan. 

Området för tillfällig vistelse tillåter inte permanentboende. Dock får 

stugorna användas året om under en tidsbegränsad period. 

Campingområdet får en byggrätt på 150 m2 utöver befintlig bebyggelse.  

Inom ett område i anslutning till fastigheten kan vass avskärma 

fastigheten från campingområdet till viss del. Detta regleras i 

skötselplanen som uppger att vass ska få växa fritt inom det avsedda 

området. 

Gällande privatperson 20, 21 och 22: Viss verksamhet tillåts i en 

begränsad grad inom användningen bostad (B). 

 

4. SYNPUNKTER GÄLLANDE INFRASTRUKTUR OCH TRAFIK 

Lantmäteriet föreslår att kommunen överväger behovet av markreservat 

för ledningar inom planområdet. 

Privatperson 6 och 7 anser att parkering vid Ekövägens södra slut endast 

bör tillåtas för handikappfordon med parkeringstillstånd. 

Privatperson 9 påpekar att Telia kan stänga ner ”kopparlinan” som går 

genom området. Privatpersonen säger sedan att kopparledningen 

förhoppningsvis tas bort 2020. Utöver detta upplyser privatpersonen att 

vägen är 4,5 meter och angående parkeringar finns det tillräckligt med 

parkeringsplatser  förutsatt att de endast används av dagsbesökare och 
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ej campinggäster. Parkeringarnas längd kan behöva utökas och 

långtidsbesökare bör hänvisas till område N1. Privatperson 9 undrar 

även om vägbredden till utfart från fastighet Gryts prästgård 1:10 till 

Ekövägen är 4 m vilket Lantmäteriet anger. 

Snäckevarps Samfällighetsförening och Snäckevarps Vägförening 

anser att VA-frågor måste utredas ytterligare. Avloppshanteringen är 

inte tillräckligt och det riskerar att bli värre i samband med 

exploateringen som kan förekomma av planen. En ny placering av 

avloppsreningsverket och en utökning av kapaciteten kan vara 

nödvändig. De undrar även hur dricksvattenförekomst påverkas av fler 

campinggäster. De önskar även en uppskattning av den ökade trafiken 

som tillkommer i samband med planen eftersom all trafik ut till Ekön 

nyttjar en väg som de har servitutsavtal på tillsammans med kommunen. 

E.ON Energidistriburtion AB upplyser om att den befintliga 

nätstationen bör få en E-markering i planen. Området bör vara 6x6 

meter med hänsyn till säkerhetsavstånd. 

Privatperson 15 ställer sig frågande till om vattenledningarna och 

reningsverket klarar en utökad camping eftersom det redan är 

bristfälligt idag. Utökningen av campingen kommer även innebära ökat 

slitage på väg och miljö i samband med ökad trafik. 

Privatperson 18 föreslår en cykelväg fram till Fyrudden så att man 

slipper cykla på Ekövägen under sommaren. Parkeringsplatserna som 

anlades 2017 bör behållas, de syns inte på kartan. Privatpersonen 

ifrågasätter behovet av ytterligare parkeringsplatser, detta bör 

motiveras. Privatperson 18 föreslår att Åmansudden ska vara avspärrad 

för icke behörig trafik under högsäsongen. Övriga tider ska bommen 

vara öppen för bl.a. personer med funktionsvariationer. Parkeringar för 

dessa bör placeras så att de påverkar miljön i minsta möjliga mån. 

Längst ut på Åmansudden ska det finnas en badbrygga med sandstrand 

för de mindre. Det bör snyggas upp på Åmansudden. 

Tjust Fritid AB föreslår en vändslinga vid nya N1-området efter avfart 

från Ekövägen. 

Privatperson 19 ifrågasätter beskrivningen att parkeringar idag inte 

räcker till, de har ökat. En anslutningsbuss ut till Ekön under sommaren 

är positivt. 

Länsstyrelsen menar att alla fastigheter bör anslutas till kommunalt VA-

nät, särskilt med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Kommunen bör även se över parkeringen vid N1 nära Drottningsvik 

eftersom Länsstyrelsen anser att hamnen ska utgå från planförslaget. 

KOMMENTAR: 

I planen föreslås inga markreservat för ledningar. 
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Parkeringen vid Åmansudden möjliggörs på NATUR. Hur parkeringen 

används specificeras inte i detaljplanen. Bryggor möjliggörs vid 

Åmansudden där badbryggor är uppsatta under sommaren. 

Ärenden angående avveckling av ledningar hanteras inte i detaljplanen. 

Ytorna för användningarna GATA1 samt P-PLATS har mätts av Metria 

AB och planen följer dessa mätningar när användningarna ritas in i 

plan. Dessa användningar förhåller sig till dagens situation och inga nya 

platser för fordonstrafik eller parkering föreslås. 

Frågan angående placering och drift av avloppsreningsverk i 

Snäckevarp kan inte hanteras i arbetet med detaljplanen. 

En yta som omger den befintliga nätstationen har ritats ut i planförslaget 

utefter angivna säkerhetsavstånd. 

I samrådsversionen föreslogs campingverksamhet även på ängen i 

planområdets nordvästra del. I granskningsförslaget är detta nya 

område inte längre med och därför inte längre en lika stor belastning på 

VA i området. 

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala VA-nätet har en 

godkänd vatten- och avloppsenhet. 

 

5. SYNPUNKTER GÄLLANDE PRIVATA FASTIGHETER 

Privatperson 1 undrar om det finns möjlighet att utöka bredden på 

dagens gångstig till fastigheten, till en gräsbevuxen körväg. Personen 

undrar även ifall det kommer finnas framtida krav på anslutning till 

kommunalt VA och ifall planen medför större byggrätt för dennes 

fastighet. 

Privatperson 3, 4 och 5 önskar att deras fastighet kan expanderas mer 

än vad som redan redovisas i plankartan. De undrar om det finns 

möjlighet till fritidsboende på område V1 vid deras fastighet. De önskar 

att ett hus kan expanderas på mot strandsidan (20-25 m2) och de vill 

även ha en byggnadsyta på 40 m2 norr om huvudbyggnaden.  

Privatperson 6 och 7 föreslår att ”Vägstugan” tillförs deras tomt 

alternativ att det regleras med ett servitut. Detta eftersom den alltid har 

tillhört deras fastighet. 

Privatperson 10 önskar expandera sin fastighet utöver vad som föreslås 

i planförslaget. 

Privatperson 8 och 14 motsätter sig den föreslagna expanderingen av 

fastighet Gryts prästgård 1:42 och önskar mer byggrätt i samband med 

expanderingen av deras egen fastighet mot norr. 
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Privatperson 16 och 17 vill ha en utbyggnad mot norr och de anser att 

stugorna utanför deras fastighet antingen rivs eller köps upp av dem. 

Privatperson 18 önskar möjlighet till tillbyggnad av befintligt hus, plats 

för carport, eventuell ändring av infart till fastigheten. Ytterligare 

förslag är att undanta vissa delar från naturreservatet, ta bort/flytta 

Skinkas stuga, sträva efter att minimera ljuset från campingen samt att 

bommen endast ska användas under sommaren. Resten av året ska den 

vara öppen till besökare och rörelsehindrade. 

Tjust Fritid AB föreslår att byggrätten utökas för området där 

personalhuset finns. 

Privatperson 20, 21 och 22 vill att komplementbyggnaden på deras 

fastighet får en byggrätt på 80 m2 och möjlighet till 1,5 plan. Sjöboden 

behöver byggas ut till båthus för att möjliggöra för verksamhet och 

boende. De vill även kunna stycka fastigheten i 2 delar och att deras väg 

för fordonstrafik stängs. Det diskuterades även om en väg in till 

grannen. 

Länsstyrelsen anser att kommunen kan upphäva gällande strandskydd 

för de privata fastigheterna planlagda för bostadsändamål, inom 

planområdet förutsatt att detta endast sker för landareal enligt gällande 

fastighetsgränser och inte inom vattenområden. De anser även att 

reglering av fastigheter ska utgå ur planförslaget. 

KOMMENTAR: 

Planen möjliggör inte nya körvägar eller ökad byggrätt inom 

naturreservatet för bostadsändamål. En befintlig byggnad med 

bostadsändamål inom reservatet tillåts i plan med hänsyn till ett 

befintligt arrendekontrakt. En gäststuga vid Ekövägen föreslås även den 

i detaljplanen få användningen bostad. En befintlig stuga vid 

Åmansudden föreslås få användningen tillfällig vistelse. I planen 

föreslås inga nya kopplingar till det kommunala VA-nätet för befintlig 

fastighet eller ytor märkta B. 

För att ombilda reservatets gränser behöver det finnas synnerliga skäl 

vilket inte bedöms existera.  

Byggnader utanför fastighet som önskas tillföras en viss fastighet ska 

kontakta lantmäteriet ifall servitut önskas bli upprättat. 

Gällande Privatperson 18: Byggrätten för huvudbyggnad förblir 

oförändrad från samrådsförslaget. Placeringen av bebyggelse samt 

byggrätten för komplementbyggnader är dock förändrad i plan.   

Inga delar utanför privat fastighet föreslås bli undantagna från 

reservatet. Planen föreslår inte att befintlig bebyggelse rivs. 

Detaljplanen kan inte reglera hur befintlig bom används eller hur 
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campingen ska minimera ljuset. Detta får hanteras utanför 

detaljplanearbetet.  

Byggrätten för personalhuset förhåller sig till befintlig bebyggelse. 

Gällande privatperson 20, 21 och 22: I planförslaget föreslås det att 

största tillåtna komplementbyggnad förhåller sig till största befintliga 

komplementbyggnad på fastigheten. Högsta nockhöjden förhåller sig 

till befintliga nockhöjder på fastigheten. Användningen båthus 

möjliggör ej boende. Planen föreslår inte någon maximal eller minimal 

fastighetsstorlek. Fastighetsåtgärder prövas hos lantmäteriet. Vägen 

avses inte att stängas för fordonstrafik. 

Kommunen upphäver strandskyddet för befintlig bebyggelse inom 

privata fastigheter men inte i vattenområden.  

 

6. SYNPUNKTER GÄLLANDE PLANHANDLINGAR OCH PROCESSEN 

Sjöfartsverket förutsätter att förändringar vad avser frågor kring sjöfart 

och sjösäkerhet, såsom eventuellt nya planerade bryggor sker i samråd 

med dem när planerna bearbetas ytterligare och konkretiseras. 

Privatperson 3, 4 och 5 påpekar att en korrigering behöver göras med 

hänsyn till deras bryggor eftersom det inte överensstämmer med den 

verkliga storleken. De menar att bryggan på den norra sidan är 25,5 m2 

och önskar därför att båda bryggor får 26 m2 i detaljplanen. 

Lantmäteriet påpekar följande om grundkartan: 

Koordinatkryss med koordinater saknas i grundkarta. Illustrationen av 

ledningsrätter i grundkartan överensstämmer inte med symboliken i 

teckenförklaringen. Det finns ett antal objekt i teckenförklaringen som 

saknas i grundkartan. Fastighetsgränserna inom planområdet är 

redovisade med osäker kvalité i registerkartan och detta bör tas i 

beaktande i planarbetet. Plankartan hänger inte samman med en eller 

flera fastighetsgränser utan gäller där användningsbestämmelserna 

m.m. redovisas. Detta är av särskilt stor betydelse för fastigheter såsom 

Gryts Prästgård 1:4 där byggnader riskerar att uppdelas av olika 

användnings bestämmelser (fast de i verkligheten eventuellt kan vara 

belägna på en och samma fastighet). 

Lantmäteriet påpekar följande om plankartan: 

Planförslaget innebär en sammanblandning av kvartersmark och allmän 

platsmark (med kommunalt huvudmannaskap) på bostadsfastigheterna 

Gryts Prästgård 1:17 och 1:41. Det överensstämmer sannolikt inte med 

planförfattarens intentioner att låta kommunen svara för utförandet av 

dessa områden och att fastighetsägarna ska göra områdena tillgängliga 

för allmänheten. Planförslaget innebär att Lantmäteriet sannolikt 
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kommer att betrakta fastigheterna som icke varaktigt lämpade för 

bostadsändamål. Detta kan innebära men för fastighetsägarna vid en 

eventuell lantmäteriförrättning. Planförslaget innebär att kommunen 

kan lösa in områdena tvångsvis med stöd av 6 kap. 13 § 1 st. plan- och 

bygglagen. Fastighetsägarna kan även tvinga kommunen att lösa in 

områden med stöd av kap. 14 § 1 st. På motsvarande sätt som ovan 

innebär planförslaget att befintliga bryggor tillhörande 

bostadsfastigheter (som kan vara fastighetstillbehör) blir belägna på 

allmänplatsmark där kommunen ska upplåta platserna för allmän 

användning enligt 4 kap. 18 § PBL. Allmän platsmark ska inte upplåtas 

för enskild verksamhet (såsom bryggor eller båthus för enskilda 

fastighetsägare). Fastighetsägarna (servitutshavarna) kan förlora sin 

möjlighet till enskild båtplats (och servitut) och det är tänkbart att 

kommunen drabbas av ersättningsanspråk till följd av detta. 

Privatperson 6 och 7 påpekar att parkeringen längs Ekövägen är längre 

i verkligheten än vad som är utritat på plankartan. De upplyser även om 

att deras vedbod är flyttad och nu hopbyggd med förrådet mitt på 

tomten. 

Privatperson 16 och 17 anser att kommunen bör ha en annan 

utgångspunkt för planen eftersom tillstånd och bygglov har upphävts i 

planområdet. De anser även att skötselplanen måste följas mer och att 

det bör framgå i planen vilka takvinklar som är tillåtna. Barackliknande 

byggnader/mobila hus bör inte tillåtas. De påpekar att en befintlig bod 

saknas på deras fastighet i kartan. 

Även privatperson 18 anser att kommunen har fel utgångspunkt av 

samma anledning som privatperson 16 och 17. Privatpersonen vill även 

att kommunen redovisar gjorda avvägningar och undrar vilken status 

naturreservatet ska ha i framtiden. Privatperson anser att man inte har 

fått gehör i samtalen i samband med detaljplanen. Kommunen har inte 

behandlat eller beaktat något från samtalen inför samrådet. 

Privatpersonen tar även upp felaktigheter i planen och ett av dessa är att 

det är missvisande att påpeka att länsstyrelsen utfärdat tillstånd att 

bygga ut campingen när besluten redan upphävts. Parkeringar, brygga 

vid Åmansudden, receptionshus på infarten till campingen, stort 

servicehus mitt i campingen och kajakverksamhet längst ut på 

Åmansudden finns inte med på kartan. Ungdomscampingen används 

endast någon enstaka gång av någon enstaka person och det är felaktigt 

att nämna en tidigare detaljplan när det inte finns någon tidigare 

detaljplan. Privatperson 18 anser att ”undersökningen om betydande 

miljöpåverkan” bör revideras och att skötselplanen bör vara 

genomarbetad så att det är klart vem som ansvarar för att sköta området 

samt att det finns en uppföljning. 

Gryts skärvårdsförening anser att allmänna intressen bör vägas mot 

varandra och beskrivas i planen. De anser även att resultatet från 

undersökningen om betydande miljöpåverkan inte är övertygande. 
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Kommunen måste i det fortsatta arbetet undersöka möjligheterna att 

överhuvudtaget göra förändringar i bestämmelserna för naturreservatet.  

Tjust Fritid AB upplyser att en kommunal badbrygga inte redovisas i 

planen. 

Gryts sockenförening påpekar att plankartan är ofullständig och att 

småbåtshamnen är undermåligt planbeskriven. 

Privatperson 19 anser att kommunen har fel utgångspunkt likt 

ovanstående synpunkter. Kommunen har inte redovisat avvägningen av 

motstridande intressen och det bör framgå tydligare vad som menas 

med att upphäva naturreservatet. 

Privatperson 20, 21 och 22 upplyser att deras verksamhet inte blivit 

medtagna i detaljplanen. 

Länsstyrelsen anser att planförfarandet ska övergå till utökat förfarande. 

De anser även att ambitionsnivån för att skydda områdets 

kulturmiljövärden bör höjas. Tankarna kring gestaltning av befintlig 

och eventuellt tillkommande bebyggelse behöver beskrivas för att inte 

påverka riksintresset för Kulturmiljövård. Länsstyrelsen ställer sig 

frågande till föreslagna höjder och i vissa fall föreslagna byggrätter. 

Planbestämmelserna behöver kompletteras för att risk för påtaglig 

skada på riksintresset ska föreligga. Länsstyrelsen ser positivt på 

utredning av dagvatten. Utredningens resultat ska relateras till 

möjligheten att följa MKN vatten. Kommunen behöver motivera varför 

inga MKN påverkas och varför man kommit fram till den slutsatsen. 

För att upphäva strandskyddet inom planområdet krävs ett särskilt skäl 

samt en redogörelse varför intresset av att ta området i anspråk väger 

tyngre än strandskyddets syften. Planhandlingarna behöver 

kompletteras med en beskrivning av förutsättningar som råder gällande 

strandskyddet, vad som krävs för att upphäva det, vilka särskiklda skäl 

som är tillämpbara samt en avvägning mot strandskyddets syfte. 

Eftersom stora delar av planområdet består av ett naturreservat är det 

länsstyrelsen som prövar ett eventuellt upphävande av strandskyddet 

inom detta. Planhandlingarna behöver tydligare redogöra för vad som 

ryms inom reservatets beslut och skötselplan samt vad som förutsätter 

revidering. Detaljplanen bör vara förenlig med gällande reservatsbeslut 

och skötselplanen innan den antas för att säkerställa att den kan 

genomföras.  

 

KOMMENTAR: 

Kommunen avser att i framtiden samråda med Sjöfartsverket när frågor 

gällande sjöfart och sjösäkerhet är aktuella i en pågående plan. 

Gällande privatperson 3, 4 och 5: Korrigering har gjorts i plankartan 

utefter synpunkt. 
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Koordinatkryss med tillhörande koordinater är nu med i grundkartan. 

Symboler på plankartan avser överensstämma med teckenförklaringen. 

Dragningen av områden för bostadsändamål förhåller sig till inmätta 

fastighetsgränser med undantag för gäststuga och bostadsarrende som i 

dagsläget inte tillhör en privat fastighet. Bebyggelse i utkanten av 

fastigheter som tillhör en viss fastighet ges byggrätt inom fastigheten 

på obestämd plats.  

Användningen bostad och allmän platsmark är i det nya förslaget inte 

förekommande inom samma fastighet. 

Placering och utbredning av parkering har i planförslaget korrigerats så 

att planen återspeglar dagsläget på Ekön.  

Gällande privatperson 6 och 7: Omplacering av vedbod påverkas inte 

av planförslaget. 

Planen ämnar till att utgå från befintlig bebyggelse och ej göra den 

planstridig. Med befintlig bebyggelse menas bebyggelse som existerar 

fysiskt inom planområdet. Bestämmelser säkerställer att nya stugor 

följer skötselavtalet. Planen har även kompletterats med bestämmelser 

som reglerar utformning av befintlig och ny bebyggelse. 

Planbeskrivningen hänvisar inte i granskningsversionen till beslutet om 

bygglov för campingens verksamhet. Planbeskrivningen innehåller inte 

längre en beskrivning om att det finns en tidigare detaljplan.  

Plankartan visar befintliga byggnader inom campingområdet och har 

kompletterats med ett område för bryggor vid Åmansudden. 

Campingområdet på ängen är inte längre med i planförslaget vilket 

innebär att beskrivningen av denna  inte heller ingår. 

En uppdaterad version av undersökning om betydande miljöpåverkan 

har publicerats i samband med det nya planförslaget. Länsstyrelsen 

ansvarar för skötselplanen och eventuell revidering av denna.  

Kommunen avser inte att möjliggöra för något som skulle innebära att 

reservatet upphävs eller ombildas. 

Gällande privatperson 20, 21 och 22: Viss verksamhet tillåts i en 

begränsad grad inom användningen bostad (B).  

Planen handläggs nu med utökat förfarande. Plankartan har 

kompletterats med bestämmelser som avser att skydda kulturmiljön i 

skärgården. Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av 

bebyggelse inom området. Utformning av bebyggelse har reglerats med 

utgångspunkt i befintlig bebyggelse. En dagvattenutredning har 

genomförts som undersöker konsekvenser av bebyggelse med koppling 

till miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunen avser följa 
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länsstyrelsen synpunkter angående strandskyddet. Planen ämnar till att 

följa skötselplanen och reservatsbestämmelserna. 

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE I SIN HELHET  2019-10-10 
 

Detaljplan för fastigheten Gryts Prästgård 1:37 
med flera i Valdemarsviks kommun 
 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap 
11 § Plan- och Bygglagen. Handlingarna utgörs av plankarta, 
planbeskrivning och undersökning om betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanens syfte är att definiera hur naturreservatet för Ekön ska 
utvecklas i framtiden. Detta görs genom att reglera hur befintlig 
campingverksamhet får vidgas i fråga om geografisk 
utbredning och byggrätt. Planen ämnar även till att säkerställa och 
utvidga byggrätten för en del av fastigheterna inom planområdet. 
Detaljplanen syftar även att möjliggöra upprättandet av en naturhamn 
och att öka antalet bryggor inom planområdet. 
 
Gällande översiktsplan anger att” Eköns camping och friluftsområde är 
mycket attraktivt och bör ges möjligheter att utvecklas och säkerställa 
befintlig bebyggelse. Inom Eköns friluftsområde föreslår 
översiktsplanen att campingområdet utvidgas. Förslaget förutsätter att 
strandskyddet upphävs. Avgränsningen av området ska ta hänsyn till 
risk för havsnivåhöjning. Området ingår i ett naturreservat. Området 
ligger till stora delar inom riksintresse för friluftsliv och för naturvård, 
samt omfattas delvis av riksintresse för kulturmiljövård. Det är av 
största vikt att framtida utveckling av området sker i samspel med 
naturreservatets syften och i enlighet med de riksintressen som berör 
området.” 
Kommunen anser att föreslagen detaljplan överensstämmer mot 
översiktsplanen. 
 

 
 
Länsstyrelsens synpunkter 
 
Allmänt och övergripande 
Länsstyrelsen ser positivt på att området planläggs med föreslagen 
inriktning. Dock finns en del föreslagna åtgärder i planförslaget som 
enligt Länsstyrelsens uppfattning inte samspelar med berörda 
riksintressen, övriga allmänna intressen samt naturreservatets syfte. 
Planen behöver därför justeras, vilket beskrivs nedan. 
 
Planen handläggs med standardförfarande. Länsstyrelsen anser att 
utökat förfarande ska tillämpas då planen till viss del inte uppfyller 
kriterierna i 5 kap 7 § plan- och bygglagen. 
 
 
 
 
 

Kontroll enligt kap 11 PBL 
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Riksintressen 
Obruten kust 
Planområdets berörs av riksintresse för obruten kust, Östergötlands 
kust och skärgårdsområden, enligt 4 kap. 3§ Miljöbalken. Området 
omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 1-4 §§ 
Miljöbalken. Detta innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får endast komma till stånd om det inte möter något hinder 
enligt 2-8 §§ och om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna innebär också 
att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast komma 
till stånd om det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 
kulturvärden. 
 
Stora delar av aktuellt planområde omfattas av ett naturreservat för att 
trygga befintliga naturvärden i området samt trygga allmänhetens 
tillgång till området utifrån ett friluftslivsperspektiv. Det innebär att 
planens övergripande inriktning behöver främja 
riksintresset. 
 
Länsstyrelsen ser positivt på att en naturvärdesinventering ska tas fram 
för att säkerställa att inga höga naturvärden påverkas negativt av att 
campingverksamheten utvidgas inom området. Vidare anser 
Länsstyrelsen att kommande inventering även behöver omfatta 
vattenområden i de fall kommunen avser att etablera nya 
bryggområden. Föreslagen småbåtshamn vid Drottningsvik anser dock 
Länsstyrelsen ska utgå från planförslaget för att inte risk för påtaglig 
skada på riksintresset ska föreligga. Dessa åtgärder bedömer 
Länsstyrelsen inte vara förenliga med riksintresset och inte heller med 
naturreservatets syfte. 
 
Kommunen anger att planförslaget inte anses påverka angivet 
riksintresse negativt. Förutsatt att hänsyn tas till ovanstående 
synpunkter gällande naturmiljön delar Länsstyrelsen 
kommunens uppfattning. 
 
Naturvård 
Planområdets berörs av riksintresse för naturvård, Östergötlands 
skärgård, enligt 3 kap. 6§ Miljöbalken. Med följande värdeomdöme: 
”Den vidsträckta och finskurna Östgötaskärgården 
med sin mångfald av naturmiljöer, med flera sällsynta och hotade arter, 
är en helt unik miljö av utomordentligt stort naturvärde och 
synnerligen skyddsvärd.” 
Kommunen anger att planförslaget inte anses påverka angivet 
riksintresse negativt. Med undantag av de frågor som påpekas ovan 
under rubriken ”Obruten kust” delar Länsstyrelsen kommunens 
uppfattning. 
 
Friluftsliv 
Planområdets berörs av riksintresse för friluftsliv, Östergötlands 
skärgård, FE 0782, och riksintresse rörligt friluftsliv enligt 3 kap. 6§ 
respektive 4 kap. 2 § Miljöbalken. 
 
För Östergötlands skärgård, FE0782, beskrivs ett övergripande värde 
för området enligt följande ” Den vidsträckta och finskurna 
Östgötaskärgården med sin mosaik av land- och 
vattenmiljöer, med flera sällsynta och hotade arter och intressanta 
kulturmiljöer är av utomordentligt stort värde för friluftslivet. Många 



 
 

Sida 23 av 32 VALDEMARSVIKS KOMMUN 

friluftsaktiviteter som utövas i området är starkt knutna till de många 
höga natur- och kulturvärden som ofta utgör populära besöksmål 
och är viktiga ur turistnäringssynpunkt. Upplevelser av värdefulla 
miljöer med intressant flora, fauna och kultur samt de mycket goda 
möjligheterna till bl.a. bad, båtliv, paddling, fiske och 
vandring gör skärgårdsområdet mycket värdefullt ur flera perspektiv.” 
 
Kommunen anger att planförslaget inte anses påverka angivet 
riksintresse negativt. Med undantag av de frågor som påpekas ovan 
under rubriken ”Obruten kust” delar Länsstyrelsen kommunens 
uppfattning. 
 
Kulturmiljövård 
Planområdets östra del berörs av riksintresse för kulturmiljön, Gryts 
skärgård E77-E82, enligt 3 kap. 6§ Miljöbalken. Riksintresset omfattar 
större delen av Gryts skärgård och motiveringen är enligt följande ” 
Större sammanhängande kust- och skärgårdsmiljö där den särpräglade 
skärgårdskulturen är tydligt avläsbar. Bosättningarna är etablerade 
under medeltiden. (Fornlämningsmiljö, Kommunikationsmiljö, 
Gruvmiljö).” 
 
Kommunen anger att planförslaget inte anses påverka angivet 
riksintresse negativt. Länsstyrelsen anser dock att planens 
ambitionsnivå för att skydda områdets kulturmiljövärden 
behöver höjas. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver mer 
utförligt beskriva tankarna kring gestaltning av befintlig och ev. 
tillkommande bebyggelse för att inte påverka riksintresset. Detta även 
med tanke på de nockhöjder som samrådsförslaget föreslår. Utifrån 
den beskrivning som finns i samrådsförslaget ställer sig Länsstyrelsen 
väldigt frågande till föreslagna höjder och i vissa fall föreslagna 
byggrätter. Planbestämmelserna behöver således kompletteras för att 
inte risk för påtaglig skada på riksintresset ska föreligga. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Enligt planbeskrivningen är inte alla fastigheter i dagsläget anslutna till 
det kommunala VA-nätet. Länsstyrelsen ser det som angeläget att 
dessa fastigheter ansluts så snart som möjligt, inte minst på grund av 
de gällande miljökvalitetsnormerna för berörda kustvatten. 
 
I undersökning om betydande miljöpåverkan anger kommunen att en 
dagvattenutredning behöver tas fram. Detta ser Länsstyrelsen som 
positivt. Det är viktigt att dagvattenutredningens resultat relateras till 
möjligheten att följa MKN vatten. 
 
I planbeskrivningen anges att inga miljökvalitetsnormer påverkas. 
Länsstyrelsen anser att detaljplanen behöver redovisa mer utförligt hur 
man har kommit fram till denna slutsats, bland annat mot bakgrund av 
ovanstående påpekanden om VA-anslutning och dagvattenåtgärder. 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Översvämning/Havsnivåhöjning 
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur en framtida 
havsnivåhöjning kan komma att påverka planområdet. Länsstyrelsen 
anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs 
länets kust behöver placeras ovanför nivån + 2,70, räknat i RH 2000. 
Handlingarna behöver kompletteras med en analys av hur en 
havsnivåhöjning kan komma att påverka planområdet. Analysens 
slutsatser behöver infogas i planbeskrivningen och det kan även vara 
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aktuellt med nya planbestämmelser i plankartan beroende på 
analysens utfall. 
 
Strandskydd 
För att upphäva strandskyddet inom planområdet krävs ett särskilt skäl 
samt en redogörelse varför intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som planen medger väger tyngre än strandskyddets syften. 
Planhandlingarna behöver kompletteras med en beskrivning av de 
förutsättningar som råder gällande strandskyddet, vad som krävs för 
att upphäva strandskyddet, vilka särskilda skäl som är tillämpbara 
samt en avvägning mot strandskyddets syfte. Eftersom delar av 
planområdet omfattas av ett statligt bildat naturreservat så är det 
Länsstyrelsen som prövar ett eventuellt upphävande av strandskyddet 
inom dessa områden. Ett sådant ärende bör hanteras parallellt med 
planprocessen. Vidare anser Länsstyrelsen att strandskyddet inte ska 
upphävas inom vattenområden utan tillkommande bryggor behöver 
prövas genom normalt dispensförfarande hos Länsstyrelsen då flertalet 
föreslås inom naturreservatet. 
 
Vidare ser Länsstyrelsen positivt på att kommunen har pekat ut vilka 
delar, inom campingområdet, som berörs gällande ett upphävande av 
strandskyddet. Dock krävs det att kommunen mer utförligt redovisar, 
enligt ovan, varför respektive område behöver upphävas. För övrigt 
anser Länsstyrelsen att kommunen kan upphäva gällande strandskydd 
för de privata fastigheterna, planlagda för bostadsändamål, inom 
planområdet förutsatt att detta endast sker för landareal enligt 
gällande fastighetsgränser och inte inom vattenområden. Föreslagna 
utvidgningar av bostadsfastigheterna är däremot inte acceptabla, 
varken med hänsyn till strandskyddet eller naturreservatets syfte. 
Planen behöver därför revideras i denna del. 
 

Allmänt och rådgivande 
 
Naturvård 
 
Naturreservat 
Eköns naturreservat bildades 1977 av Länsstyrelsen. Som motivering 
till beslutet anges att området är ett lättillgängligt kustområde med 
attraktiv natur som är av mycket stort värde för friluftslivet. Syftet är 
att reservatsområdet ska vårdas så att naturmiljön och landskapsbilden 
bibehålls attraktiv och allmänhetens möjligheter att idka bad- och 
friluftsliv underlättas. Inom beslutet anges även vilka förbud som gäller 
inom reservatet. 
 
Den aktuella skötselplanen för Eköns naturreservat upprättades av 
Länsstyrelsen 2006, med uppdatering 2009. Skötselplanen gäller utan 
tidsbegränsning. Syftet med skötseln av reservatet är alltid att uppfylla 
de intentioner som anges i reservatsbeslutets syftesformulering. 
Skötselplanen kan revideras men styrs av beslutet om reservatet. 
 
Kommunen uppger att syftet med detaljplanen är att definiera hur 
naturreservatet ska utvecklas i framtiden. Naturreservatet omfattar 
stora delar av det föreslagna planområdet och det finns därmed ett 
beslut som sätter ramarna för vilken utveckling av området som är 
möjlig. När det gäller vad som planeras inom området för 
naturreservatet behöver handlingarna tydligare redogöra för vad som 
ryms inom reservatets beslut och skötselplan samt vad som förutsätter 
en revidering. Detaljplanen bör vara förenlig med gällande 
reservatsbeslut och skötselplan innan den antas för att säkerställa att 
den kan genomföras. 



 
 

Sida 25 av 32 VALDEMARSVIKS KOMMUN 

 
Som kommunen anger i planbeskrivningen medför vissa föreslagna 
åtgärder att naturreservatet ombildas. För att Länsstyrelsen ska kunna 
upphäva ett beslut om naturreservat krävs det synnerliga skäl. För 
närvarande ser Länsstyrelsen att det inte har framkommit några 
synnerliga skäl till att ombilda befintliga gränser för reservatet som 
helhet.  
 
I planförslaget föreslås en småbåtshamn, (W3) i de norra delarna av 
planområdet. I områdets sydöstra del föreslås ett område för handel 
(H) vilken enligt planbeskrivningen ska kunna användas för en 
verksamhet som café, restaurang eller kiosk. I områdets södra del finns 
ett fåtal fastigheter som inte ingår i naturreservatet. Enligt 
samrådsförslaget föreslås dessa få en möjlighet till att utöka sina 
fastigheter till nackdel för naturreservatet. 
 
Ovanstående åtgärder bedömer Länsstyrelsen som olämpliga utifrån 
gällande reservatsbeslut och ska därför tas bort från förslaget då de inte 
kommer att vara möjliga att genomföra.  
 
Planen föreslår också ett flertal bryggor (W2) i planområdets östra del. 
Länsstyrelsen utesluter inte att dessa åtgärder kan utföras förutsatt att 
kommunen kan presentera en tydligare motivering till varför 
bryggorna behövs och hur de främjar syftet med naturreservatet. 
 
Kulturmiljövård 
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det finns inte 
heller indikationer på historiska kartor som visar på möjliga 
fornlämningar från historisk tid. Länsstyrelsen har inget 
att erinra emot planförslaget ur fornlämningssynpunkt. 
 
Länsstyrelsen vill dock påminna om att skulle fornlämningar trots allt 
påträffas i samband med arbetet måste arbetet omedelbart stoppas och 
anmälan göras till Länsstyrelsen. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
I dokumentet för undersökning om betydande miljöpåverkan anger 
kommunen att en dagvattenutredning, naturvärdesinventering, 
geoteknisk utredning och en vattenmiljöanalys behöver tas fram. Detta 
ser Länsstyrelsen som mycket positivt.  
 
Kommunens samlade bedömning är att planens miljöpåverkan är 
ringa. Men att detta förutsätter att utredningar görs angående 
naturvärde, geoteknik samt dagvatten i de områden 
som ska exploateras. 
 
Förutsatt att ovanstående synpunkter gällande riksintressen, MKN 
vatten, strandskydd och naturreservatet beaktas delar Länsstyrelsen 
kommunens bedömning. 
 
Övrigt 
I områdets nordvästra del föreslås en parkeringsplats, syftet är att 
försörja behovet av parkering till föreslagen småbåtshamn. Eftersom 
Länsstyrelsen anser att småbåtshamnen ska utgå från förslaget kan det 
finnas skäl till att se över ytan och överväga om det är mer lämpligt 
att området ska ingå i området för N1 med en egenskapsbestämmelse 
för parkering för att skapa mer flexibilitet i planen. 
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SYNPUNKTER SOM FRAMKOMMIT UTÖVER DE FORMELLA 
YTTRANDENA 

För att ge ökad transparens kommer synpunkter som vanligtvis inte 

ingår i en samrådsredogörelse bifogas. Specifikt innebär detta 

synpunkter som kommit in under det möte som hölls i oktober 2018 på 

Eköns camping samt synpunkter som framkommit i samband med att 

planen ställdes ut på Ekön under samrådet. Dessa synpunkter bidrog 

som underlag till planens utformning inför samrådsskedet och har haft 

en fortsatt roll inför granskningsskedet. En betydande skillnad mellan 

synpunkter som kommit in genom de formella yttrandena och de 

synpunkter som kommit fram mer informellt vid dessa två tillfällen är 

att endast de som lämnat formella yttranden har rätten att överklaga 

detaljplanen efter antagande. Synpunkterna redovisas utifrån 

anteckningar som förts vid de olika tillfällena och redogör inte för 

källan till synpunkten. 

 

SYNPUNKTER FRÅN DET ÖPPNA MÖTET 2018-10-25  

Naturreservatet är för hårt styrt och det borde vara möjligt att skriva om 

föreskrifterna för reservatet. Naturvärdena är begränsade och det borde 

vara möjligt att ta bort t. ex. al. 

Det vilda utseendet bör bevaras. Närhet till naturen är en anledning till 

att bosätta sig i området. 

Ljusföroreningar bör undvikas. 

Skötselföreskrifterna borde inte gälla. 

Det undrades om det finns några invasiva växter i området. 

Klipporna är viktiga. 

Det borde vara möjligt att ta ner träd på campingen. Det är 

problematiskt med trafiken eftersom det dammar från vägen. Det 

undras om det hade varit möjligt med oljegrusbeläggning. Det borde 

dessutom planteras blommor på campingen. 

Klipporna är mest värdefulla. Det håller på att växa igen vid 

ungdomscampingen. Det undras ifall någon ska bygga bostäder precis 

utanför naturreservatet. 

Skötseln av området kritiseras, det är slyigt. Det är igenväxt av vass och 

det undras om det finns möjlighet att använda betande djur för att hålla 

det öppet. 
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Möjligheterna för barn att bada är inte bra, bryggorna är otäcka och det 

är svårt att gå i vattnet. 

Funktionshindrade kan inte ta sig till klipporna. 

Det finns en vilja att angöra fler bryggor i en oexploaterad vik i 

områdets nordvästra del och förlänga bryggorna i den befintliga 

camping-hamnen. 

Det måste vara möjligt att ta ner träd som är dåliga och nyplantera 

buskar. 

Vissa efterfrågar flytbrygga på Drottningsviks östra sida. Några anser 

att detta ska vara en gästbrygga för hyrda platser medan vissa menar att 

det är för långt bort att ha en brygga där. 

Några efterfrågar permanentboende vid Drottningsviks västra del. 

En del vill ha en gång- och cykelväg upp mot Fyrudden. 

Några vill ha en parkering där stigarna möts. 

Några vill ha en fotbollsplan eller tennisbana centralt i naturreservatets 

norra område.  

Det finns önskemål om badplats och vindskydd vid nordöstra uddens 

början. 

Möjlighet till handel inom campingområdet efterfrågas. 

Det efterfrågas ett sanitetshus och toaletter vid campingens östra del. 

Flera efterfrågar gångväg längs med stranden/viken i södra området mot 

campingen. 

Det efterfrågas en ramp på östra sidan vid vattnet. 

Anpassning till rörelsehindrade efterfrågas och gångstigar bör 

tillgängliggöras längs den östra delen. Vissa menar att detta ska vara 

naturmark och andra inte. 

Det efterfrågas spa, badtunnor och bastu längs östra kanten. 

Klipphällarna får inte exploateras. 

Någon vill ha nya badbryggor på samma ställen i den sydöstra delen. 

Någon vill ha en större brygga nere vid vändplatsen. 

Mer tillgänglighet för äldre, yngre och funktionsvarierade i det södra 

området vid vändplatsen. 
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Någon vill ha badhytt i södra området. 

Alla som närvarade på mötet vill ha lek och bad i södra området vid 

vändplanen för barn, yngre och funktionsvarierade. 

Det föreslås bryggor till lilla Ekskär som också bör köpas av 

kommunen. 

Det finns en vilja att ha en rejäl besöksbrygga vid vändplatsen i södra 

området.  

Några vill ha omklädningshytt inom Åmansudden och några vill ha nya 

badbryggor ute på denna udde. 

Önskemål om att flytta bryggan väster om Åmansudden till östra sidan 

och andra önskemål om att anordna hundbad på Åmansuddens östra 

sida framkom. 

En ny ”kyrkbrygga” föreslås i Solviken. 

Möjlighet att anlägga brygga vid en specifik fastighet efterfrågas. 

Fler bryggor i Björkvik föreslås.  

En del vill ha gång- och cykelväg på utsidan av Ekövägen. 

Ett önskemål är att utöka undantagen av naturreservatet kring vissa 

fastigheter. 

Det önskas bättre framkomlighet samt skyltar på stigen mellan 

Drottningsvik och Fyrudden. 

Några vill att leden ute på udden (nordöstra delen) ska rustas upp. På 

denna udde vill de ha skyltar om värn och andra sevärdheter. 

Önskemål om att sly ska röjas inom naturreservatet och följa 

skötselplanen framkom. 

Trappor bör fixas samt läggas till där det behövs vid den nordöstra 

udden. Vid denna udde finns en fin plats för bad och ett eventuellt 

vindskydd. 

En led från campingen längs med östra sidan till nordöstra udden 

föreslås. 

Bommen vid campingen bör tas bort under vinterhalvåret menar några. 

Andra anser att den ska vara kvar på vintern. 

Det körs för fort i campingområdet. 

Lämplig beläggning på genomfartsvägen efterfrågas eftersom det 

kommer så mycket damm överallt. 
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Några vill ha en pool inom campingområdet. 

Några vill ha fler stegar längs med den östra sidan samt en stig. Fler 

fasta stegar längs södra kusten önskas också. 

Vissa menar att det räcker med en brygga för kanoterna. 

Bryggorna i södra viken bör underhållas och även nya bryggor föreslås. 

Det bör vara bättre skötsel vid vändplanen österut samt röjning. 

Kollektivtrafik med båt in mot Solvik önskas. Vass bör röjas i detta 

område. 

Bryggan på Åmansudden bör underhållas och göras säkrare. 

Det finns åsikter om att det finns för mycket bryggor i Solviken.  

Bommar vid fastigheterna på Solvik önskas. 

Hundlatrinkorgar och hundbad önskas vid Solviken. 

Några önskar att det ska vara möjligt att rensa vass vid Solviken.  

Ett förslag är att låta djur beta vid Solvikens västra kant. 

Någon undrar om möjligheten att ta ner döda träd vid en viss fastighet.  

Ekövägen bör underhållas. Skyltar om vägar och utkikstorn efterfrågas 

vid stig från Ekön. Utkikstorn bör tillgängliggöras. 

 

SYNPUNKTER FRÅN UTSTÄLLNINGEN AV PLANEN PÅ EKÖN 8/8-10/8 

Dålig täckning med telefonen på Ekön. 

Problematiskt att ta sig runt i skärgården med bil eftersom färjorna inte 

tar bilar. 

Det är bra med parkering längst nere vid hamnen, vid 

klapperstenstrandens början, men det finns oro kring hur det bestäms 

vilka som får tillgång till parkeringen om den endast ska vara tillgänglig 

för människor med funktionsvariationer. 

Det har börjat växa igen vid vindskyddet, det har röjts med det är oklart 

vad som får göras. 

Det är bra att den campingen inte breder ut sig österut mot klipporna. 

Ängen är fin som det nya campingområdet placeras på. Utsiktstornet är 

viktigt och utsikten påverkas av det nya campingområdet på ängen. 
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Se till att planen möjliggör allmänhetens tillgång till kusten. 

Bommen ner till småbåtshamnen ska inte tas bort, har förekommit 

stölder innan den kom till som nu har förhindrats. 

Det är bra med stugor som är tillgänglighetsanpassade, undrar varför 

länsstyrelsen menade att de som byggts tidigare skulle rivas. 

Någon menar att en ny brygga på kartan redan finns och bör rustas upp. 

Det är bra att det upprättas bryggor för bad. 

Bommen till hamnen bör inte tas bort. 

Vassen nere vid stranden är tydligen nertagen. Undrar vad som ska ske 

där. Insatser borde göras för att göra det tillgängligt och bra för barn. 

Har väntat på wifi i 3 år men inget har skett. 

Någon undrar vem som äger badbryggan vid södra udden. Stegen på 

denna är alldeles för dålig och måste bli bättre. Helst ska det finnas två 

stycken stegar på båda sidorna.  

Stenar borde tas bort vid den grunda delen av badet intill 

aluminiumbryggan för att göra det mer badvänligt. Det föreslås även en 

sorts trumma som kan bidra till att reglera vattentemperaturen mellan 

södra udden och de små holmarna. 

Lekplatsen borde kompletteras med multisport-arena. 

De allmänna toaletterna är jättebra men de borde bli tydligare 

utmarkerat.  

En punkt som framkommer är att synpunktskvällar där campinggäster 

kan diskutera frågor med campingvärden saknas.  

Väldigt viktigt med gång- och cykelväg till Fyrudden. 

Det nya campingområdet ska ha en allmänt tillgänglig gång- och 

cykelbana. 

Borde ha tydligare skyltat var toaletterna finns. 

Den förening av campinggäster etc. som fanns tidigare är nerlagd. Det 

borde skapas en ny sådan som kan fortsätta föra dessa frågor vidare när 

projektet avslutas.  

212:an är bedrövlig anser någon. 

Stenar borde tas bort vid barnbadet (södra udden). 

Strandpromenaden är bra. 
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Att upprätta bryggor längs med klapperstensstranden tar bort 

naturvärdena. Stranden ska bevaras. 

Att omvandla ängen till campingområde inskränker det rörliga 

friluftslivet. Många joggar och promenerar över ängen, den bör vara 

orört. 

Att ha handelsverksamhet vid värnet stör naturvärdena som finns där. 

Kanotuthyrnigen borde få handelsbestämmelse också så de kan fortsätta 

sälja kanotprylar. 

Hamnen i Drottningsvik är okej. 

Kan öka parkeringen västerut längs med Ekövägen.  

En rödlistad blomma (pukvete) finns i kurvan vid deras fastighet. 

Därför har ingen parkering upprättats där. 

Vill kunna ta ner en al på campingen vid deras campingplats eftersom 

den skräpar ner. 

Vill ha kvar bommen eftersom det blir mindre stölder och barn kan röra 

sig fritt. 

Några tycker det ska finnas en ramp ut i vattnet nere vid södra udden. 

Någon vill att det ska dras el till tältplatserna. 

Fiber önskas. 

Kommunens allmänna toaletter är bra men handikapptoaletterna är i 

servicehuset och är låsta. 

En fotbollsplan inom planområdet föreslås. 

Att omvandla ängen till camping tar bort den uppskattade naturstigen. 

Istället föreslås en naturcamping med tält där ingen schaktning 

förekommer. Denna camping bör inte ha ställplatser med el, dock kan 

sanitetshus upprättas. 

Klapperstensstranden är ett ganska utsatt strandområde när det kommer 

till vind och vågor. Därför ifrågasätts möjligheten att upprätta bryggor 

där. Stranden bör bevaras i sin helhet. 

10 meter upplevs för högt för handelsverksamhet i värnet. Det borde 

minskas ner. 

Det är felskrivet i planbeskrivningen kring P-PLATS. Det sker ingen 

ökning av antalet parkeringsplatser längs Ekövägen. 

Gång- och cykelvägen ska läggas till längs med Ekövägen. 
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Diket intill tältplatserna på campingområdet kan fyllas igen och kan 

vara en gångväg istället. Även kablar kan läggas ner där. 

Kanotverksamheten påverkar fågellivet negativt. 

Politikerna bör ta beslut kring bevarande av naturreservatet. 

Naturen är viktig och den ska bevaras samt tas tillbaka in i 

campingområdet. 

Sten borde röjas nere vid stranden (södra udden) för att barn lättare ska 

kunna bada.  

Det är för långa processer i kommunen, röjning bör ske nu. 

Det är bra med tillgänglighetsanpassade stugor. 

Många arter och växter har försvunnit genom campingområdets 

utbredning. Campingen borde göras om till en camping i naturen där 

det är små platser. 

Kommunen borde använda ett digitalt forum för att ta emot synpunkter.  

Campingens hemsida borde länka till projektsidan på kommunen för att 

campinggäster kan få bättre insyn i projektet. 

 

 

 


