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Rubricerad detaljplan med tillhörande handlingar har varit utställd för 
samråd under tiden 2020-10-30 – 2020-11-22.  

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

Under samrådstiden kom 10 skriftliga yttranden in, varav 5 med 
erinringar. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Inkomna yttranden utan synpunkter 

MILJÖKONTORET  2020‐11‐04 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTERGÖTLAND  2020‐11‐10 

VATTENFALL ELDISTRUBITION AB  2020‐11‐11 

TRAFIKVERKET  2020‐11‐23 

TELIASONERA SKANOVA ACESS AB  2020‐11‐24 

Inkomna yttranden med synpunkter 

GLOBAL INVEST NORRKÖPING AB  2020‐11‐17 

LANTMÄTERIET  2020‐11‐22 

E‐ON ENERGIDISTRIBUTION AB  2020‐11‐23 

GLOBAL INVEST NORRKÖPING AV  2020‐11‐23 

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND  2020‐12‐12 

STATEN GEOTEKNISKA INSTITUT (BILAGA 
TILL LÄNSSTYRELSEN YTTRANDE) 

2020‐12‐07 

STÄLLNINGSTAGANDE 

Följande ändringar har gjorts av planförslaget utifrån inkomna 
synpunkter: 

 Planområdet har minskats och utökad byggrätt har tagits bort. 
Förslaget syftar nu endast till att planlägga del av Valdemarsvik 
3:1 som kvartersmark för handel, kontor och 
centrumverksamhet samt befästa den befintliga bebyggelse som 
finns inom detta område. 

Sakägare vars synpunkter ej kunnat tillgodoses i en revidering av 
planen är: 

Kommunens sammanställda bedömning är att samtliga synpunkter 
tillgodosetts 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

LINNEA BERGH, PLANARKITEKT   
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INKOMNA SYNPUNKTER 

GLOBAL INVEST NORRKÖPING AB  2020‐11‐17 

 
 
Vi på Global Invest Norrköping AB salutorget 3 615 30 (Hamnkrogen 
Pizzeria) samtycker inte detta förslag till detaljplan för fastigheten 
valdemarsvik 3:1. 
 
Det ligger bara 4 meter mellan oss och den fastigheten. Om det 
avståndet blir mindre så anser vi det som ett integritetsintrång speciellt 
eftersom att vi arbetar inom samma arbetsområde. 
 
Mvh 
Hamnkrogen Valdemarsvik 
 

KOMMENTAR: 

I det nya förslaget har möjligheten att utöka byggrätten inom 
Köpmannen 3 tagits bort. Planen reglerar nu endast mark inom 
fastigheten Valdemarsvik 3:1 som inte angränsar direkt till er fastighet. 

LANTMÄTERIET  2020‐11‐22 

 
 
Detaljplan för Valdemarsvik 3:1, del av  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-10-27) 
har följande noterats: 
  
GENOMGÅNG AV PLANKARTA  

Plankartans innehållsförteckning visar att det finns bestämmelser 
både vad gäller egenskapsbestämmelser men också administrativa 
bestämmelser. Under rubriken ”gränsbeteckningar” i 
innehållsförteckningen framgår det vilka gränsbeteckningar som 
kommer att användas i plankartan, endast planområdesgräns och 
användningsgräns. Här bör också egenskapsgräns, 
administrativgräns och egenskaps- och administrativgräns framgå. 
Det som redovisas i plankartan ska också spegla det som står i 
innehållsförteckningen.  
 
RUBRIK  

Rubriken för planbeskrivningen och plankartan bör vara identiska. 
Med tanke på att en ytterligare fastighet berörs av denna detaljplan 
borde dennes fastighetsbeteckning också ska framgå i rubriken både 
på plankarta samt planbeskrivning.  
 
GRUNDKARTAN  

Grundkartan är svårläslig, detta främst på grund av att 
beteckningarna i grundkartan är nästintill identiska både vad gäller 
färgval och markering (se bild nedan). 
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KOMMENTAR: 

Synpunkterna noteras. 

E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB  2020‐11‐23 

 
Detaljplan för Valdemarsvik 3:1. Valdemarsviks kommun. E.ON 
Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och 
har följande synpunkt. Bifogar en karta som visar kabelstråk i och i 
närhet till planområdet, eventuell flytt av anläggningar tillhörande 
E.ON bekostas av den som det begär om inget annat föreskrivs i avtal 
eller lagstiftning. 

I övrigt inget att erinra. 
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KOMMENTAR: 

Det reviderade planförslaget innebär att ingen bebyggelse får ske där er 
bifogade karta visar på kabelstråk. 

GLOBAL INVEST NORRKÖPING AB  2020‐11‐23 

 
 
Hej!  
 
Vi på Global Invest i Norrköping AB (Hamnkrogen) samtycker inte 
detta förslag till plan 2020.3 för fastigheten Valdemarsvik 3:1. 
 
Det ligger bara 4 meter avstånd mellan oss. Om det avståndet blir 
mindre så anser vi det som ett integritetsintrång speciellt eftersom vi 
arbetar inom samma arbetsområde. 
 

KOMMENTAR: 

I det nya förslaget har möjligheten att utöka byggrätten inom 
Köpmannen 3 tagits bort. Planen reglerar nu endast mark som inte 
angränsar direkt till er fastighet. 

LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND  2020‐12‐14 

 
 

 Detaljplan för Valdemarsvik 3:1 (del 
av), Valdemarsviks kommun 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för samråd enligt PBL 
5:11. Handlingarna utgörs av plankarta, planbeskrivning och 
behovsbedömning. 
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 på del av Valdemarsvik 3:1. Planförslaget innebär att 
motsvarande yta för verandan får en ändrad användning till 
kvartersmark. Det möjliggör att fastighetsägaren för Köpmannen 3 kan 
förvärva denna yta och utöka befintlig verksamhet. Planförslaget 
innebär även en ökning av byggrätten. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande.  
Kommunen gör bedömningen att den tilltänkta detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen, antagen 2018. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning.  

 
Länsstyrelsens synpunkter 
Kontroll enligt kap 11 PBL 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
I planhandlingarna uppges endast att planförslaget inte antas 
överskrida miljökvalitetsnormer. Länsstyrelsen efterlyser en 
beskrivning över normerna för berörda vattenförekomster och en 
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bedömning av varför planen inte antas påverka möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna. 
Risk för översvämning 
Som framgår av planbeskrivningen ligger delar av området inom 
riskzon för översvämning från havet, då de befinner sig under höjden 
2,7 m.ö.h. i höjdsystemet RH00.  
Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av 
betydande vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför 
nivån 2,70 meter, räknat i höjdsystem RH2000. Nivån utgör ingen 
absolut undre gräns. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå 
behöver kommunen visa att exploateringen inte blir olämplig. 
Byggnader av mindre värde, till exempel uthus och garage, kan placeras 
under ovan angivna nivåer. 
 
I vissa fall kan avsteg från den angivna nivån vara motiverat. Lokala 
förhållanden kan medföra att det finns skäl att avvika från 
rekommenderade nivåer, vilket i så fall bör motiveras genom till 
exempel riskbedömningar, utredningar eller karteringar för att påvisa 
att planerad exploatering inte drabbas på sådant sätt att det är risk för 
hälsa och säkerhet eller att bebyggelsen tar ekonomisk skada i en 
översvämningssituation. Även anslutande infrastruktur till bebyggelsen 
bör omfattas av bedömningen.  
 
En del av den bebyggelse som redan finns längs länets kust är utformad 
på sådant sätt att denna riskerar att översvämmas, både i dagens 
klimat och i framtidens. När ändringar sker i sådan bebyggelse anser 
Länsstyrelsen att den fysiska planeringen bör syfta till att minska 
sårbarheten för eventuella översvämningar. Det kan dock finnas 
situationer när det inte är möjligt att etablera nya byggnader i 
befintliga miljöer så att de klarar den rekommenderade nivån. Om 
befintliga byggnader i ett sammanhängande kvarter ligger lägre än 
denna nivå kan det vara olämpligt att nya byggnader placeras på en 
väsentligt högre nivå. I sådana situationer bör det vara möjligt att göra 
avsteg från rekommendationerna.  
 
Planen behöver då säkerställa att den nya bebyggelsen, som ska vara 
utformad för att klara översvämning, inte försvårar eller omöjliggör 
kommande skyddsåtgärder för den befintliga bebyggelsen.  
Enligt Länsstyrelsens uppfattning är det rimligt att de framtida 
kostnaderna för samhället inte ökar ytterligare genom att ny 
bebyggelse etableras inom översvämningskänsliga områden. Det är 
även rimligt att den som får nytta av att ett visst område bebyggs också 
står för de kostnader som krävs för att säkerställa att bebyggelsen inte 
översvämmas. 
 
Risker för ras och skred 
Det kan inte uteslutas att risker finns för att detaljplanens område kan 
beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras och Länsstyrelsen anser 
att en stabilitetsutredning bör utföras med lägst detaljerad 
utredningsnivå för befintliga förhållanden och de förhållanden som 
planen medger. De utredningar som ligger till grund för detaljplanen 
bedöms vara inaktuella då nya planeringsunderlag och riktlinjer för ras 
och skredrisker tagits fram sedan utredningen från 1980 som 
kommunen hänvisar till. Yttrandet från Statens geotekniska institut 
bifogas detta yttrande. 
 
Allmänt och rådgivande 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av 
planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
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Upplysning om tillstånd och dispenser med mera som 
kan komma att krävas 
Vattenverksamhet 
Pålning och spontning samt utfyllnad i vattenområdet kräver minst en 
anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen enligt 11 kap 9§ 
miljöbalken.  
Länsstyrelsen rekommenderar att den fredade tiden är 15 sep- 31 dec 
då arbete inte får utföras i vattenområdet men sådana 
försiktighetsmått brukar tillkommer i anmälan/tillståndet. Det 
viktigaste vid arbete i vatten är att det inte byggs till hinder för öringen. 
 

KOMMENTAR: 

Synpunkterna noteras. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT  2020‐12‐07 

 
 

 
 

KOMMENTAR: 

Synpunkterna noteras. 


