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Kungörelse om granskning av detaljplan för del av Valdemarsvik 
3:1 (Verandan)  
 
Miljö och byggnämnden har vid sitt möte den 2022-10-06 beslutat att granskning ska hållas om 
rubricerad detaljplan. Planen antas med standardförfarande.  
 
Planområdet är beläget i Valdemarsvik centrum. Området gränsar till Storgatan och Torggatan. 
Planförslaget innebär en korrigering av markanvändningen från allmän platsmark till 
kvartersmark i syfte att möjliggöra för befintlig restaurangverksamhet att förvärva del av 
Valdemarsvik 3:1 som idag används för uteservering. Planförslaget överensstämmer med gällande 
översiktsplan. 
 
Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge 
berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter som lämnats under samrådet finns 
sammanfattade och bemötta i den samrådsredogörelse som är en del av planförslaget. 
 
Du har möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade planförslaget 
Granskningen pågår mellan 2022-10-17-2022-10-31. Under granskningen kommer handlingarna 
finnas tillgängliga på följande platser: 
 

• Valdemarsviks kommuns hemsida: https://www.valdemarsvik.se/blog/detaljplan-for-
valdemarsvik-31-del-av/ 
 

• Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik  
(Öppet för besök i reception: Helgfri måndag – fredag: 08:00 – 12:00 samt 13:00 – 15:00. 

 
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att underrätta 
hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt 
ovanstående.  
 
Ett beslut att anta en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av 
granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Den som 
har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen.  
 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2022-10-31 till: 
samhallsbyggnadsnamnden@soderkoping.se 
 
eller via brev till: 
Miljö- och byggnämnden 
Valdemarsviks kommun 
615 80 Valdemarsvik 
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Alternativt 
Söderköpings kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden  
614 80 Söderköping,  
 
Märk synpunkter med PLAN_V.2020.3. Observera att den som inte har lämnat någon skriftlig 
synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. 
 
Vid frågor kontaktas 
Linnea Bergh 
Planarkitekt 
0121–18494 
 


