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Sida 2 av 6 Valdemarsviks kommun 

Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit 
utställd för granskning under tiden den 2022-10-17 - 2022-10-31. 

Planen var utställd för granskning i receptionen på Strömsvik, 
Storgatan 37 i Valdemarsvik. Granskningshandlingarna visades 
även på kommunens officiella hemsida.  

Under granskningstiden kom 4 skriftliga yttranden in, varav 0 
med erinringar. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden utan synpunkter 

MILJÖKONTORET      2022-10-18 

E:ON        2022-10-26 

LANTMÄTERIET       2022-10-28 

LÄNSSTYRELSEN      2022-10-28
       

Inkomna yttranden med synpunkter 

 

 

  

  

STÄLLNINGSTAGANDE 

FÖLJANDE ÄNDRINGAR HAR GJORTS AV PLANFÖRSLAGET UTIFRÅN 
INKOMNA SYNPUNKTER: 

> Planbestämmelse om att strandskydd avses upphävas har lagts 
till på plankartan. 

> Förtydligande av vilket skäl kommunen hävdar för att 
strandskyddet ska fortsätta vara upphävt har adderats på sida 5–
6 i planbeskrivningen. 

SAKÄGARE VARS SYNPUNKTER EJ KUNNAT TILLGODOSES I EN REVIDERING 
AV PLANEN ÄR: 

> Alla synpunkter bedömts ha tillgodosetts.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

LINNEA BERGH 

PLANARKITEKT 
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD OCH KULTUR  
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INKOMNA SYNPUNKTER 

MILJÖKONTORET 2022-10-18 
 

Miljökontoret har tagit del av planförslaget – granskning av 
detaljplan för del av Valdemarsvik 3:1 (Verandan) 
PLAN_V.2020.3. 

Vi har inget att erinra angående detaljplanen. 

KOMMENTAR: 
Synpunkter noteras. 

E:ON 2022-10-26 
 

Ärendenr:202002718  

Datum: 2022-10-26  

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har inget att erinra. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så 
som flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. 

KOMMENTAR: 
Synpunkter noteras.  

LANTMÄTERIET 2022-10-28 
 

Detaljplan för del av Valdemarsvik 3:1  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-07-
14 (plankarta) och 2022-08-29 (planbeskrivning)) har följande 
noterats: 
 
Lantmäteriet har inte funnit anledning till synpunkt men vill 
upplysa om punkten nedan.  
PLANBESTÄMMELSE OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD?  

I planbeskrivningen redogörs det för att strandskyddet avses 
upphävas. Om så är syftet bör plankartan kompletteras med en 
bestämmelse om upphävande av strandskydd för de delar av 
planområdet där ett upphävande avse ske. 

KOMMENTAR: 
Synpunkter noteras. planbestämmelse om upphävande av strandskydd 
är tillagat i plankartan. 

 

 



 
 

Sida 5 av 6 Valdemarsviks kommun 

LÄNSSTYRELSEN 2022-10-28 
 

Granskning av detaljplan för del av 
fastigheten Valdemarsvik 3:1 i 
Valdemarsviks kommun  
 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning 
enligt PBL 5:22. Handlingarna utgörs av plankarta, 
planbeskrivning, undersökning om betydande miljöpåverkan, 
samrådsredogörelse, fastighetsförteckning och tillhörande 
utredningar till planförslaget.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att Köpmannen 3 
kan förvärva del av Valdemarsvik 3:1. Köpmannen 3 
angränsar idag till mark med planbestämmelsen för torg och 
har genom lägenhetsarrende haft en veranda/uteservering på 
del av Valdemarsvik 3:1. Planförslaget innebär att 
motsvarande yta för verandan/uteservering får en ändrad 
användning till kvartersmark. Det möjliggör att 
fastighetsägaren för Köpmannen 3 kan förvärva aktuell yta 
och utöka befintlig verksamhet. Planen syftar vidare till att 
befästa den befintlig bebyggelse som idag finns inom berörd 
del av Valdemarsvik 3:1.  
 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  
Kommunen gör bedömningen att den tilltänkta detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen, antagen 2018. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
 
Länsstyrelsens kontroll enligt kap. 11 PBL.  
Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen 
har att bevaka enligt 11 kap 10§ PBL.  
Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken  

Planområdet är beläget i ett område utpekat som riksintresse för 
friluftsliv, obruten kust samt rörligt friluftsliv. Kommunen 
bedömer att ett genomförande av planförslaget kan inte antas 
påverka nämnda riksintressen negativt. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 

 
Miljökvalitetsnormer  
Vatten  
Vid samrådsskedet efterlyste Länsstyrelsen en beskrivning 
över miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster 
och en bedömning av varför planen inte antas påverka 
möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna. Kommunen har 
inför granskningen kompletterar handlingarna med ytterligare 
information enligt ovan och Länsstyrelsen har inget att 
tillägga.  
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Strandskydd  
Planområdet är beläget inom strandskyddat område och i 
gällande detaljplan är strandskyddet upphävt. I samband med 
att befintlig detaljplan upphävs återinträder strandskyddet. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet i samband med 
att planen vinner laga kraft. Som särskilt skäl uppger 
kommunen att området är ianspråktaget och att strandskyddet 
är upphävt i gällande detaljplan. 
  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning men ser att det 
tydligare kan framgå av handlingen vilket särskilt skäl 
kommunen avser att tillämpa. Länsstyrelsen har inget 
ytterligare att tillägga.  
 
Skydd mot olyckor, översvämning och erosion  
Översvämning och höjda havsnivåer  
I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att planerad 
bebyggelse och samhällsviktiga funktioner behöver placeras 
ovanför nivån + 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000 
alternativt att kommunen påvisar att exploateringen inte blir 
olämplig om ny bebyggelse ändå placeras under denna nivå.  
I samrådsredogörelsen bemöter kommunen Länsstyrelsens 
synpunkter och menar att eftersom planförslaget inte bidrar till 
att ny bebyggelse kan uppföras utan endast befästa befintligt 
altandäck med tillhörande skärmtak anses bedömningen om 
att ny bebyggelse och samhällsfunktioner ska placeras ovanför 
nivån 2,7 meter som ett icke nödvändigt krav för detta 
planförslag.  

Länsstyrelsen förstår kommunens resonemang och anser att 
framtida fastighetsägare, nu arrendator, behöver informeras om 
befintliga och framtida förutsättningar vad gäller att risken för 
översvämning och att detta kan få ekonomiska konsekvenser. 

KOMMENTAR: 
Synpunkter noteras. Förtydligande om skäl för upphävande av 
strandskydd har lagts till i planbeskrivningen på sida 5–6. 

 


