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Samråd av förslag till detaljplan för fastigheten STORA ÅLÖ 4:47 
Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 

 
Plan- och byggkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Stora Ålö 
4:47. Planområdet omfattar även samfälligheten Ålö S:3 och del av Ålö S:2. 
Planområdet är beläget på Stora Ålö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya 
fastigheter ämnade för fritidsbostäder.  
 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och därför har 
ingen miljökonsekvensbedömning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med 
kommunens översiktsplan. 
 
I samband med samrådet kommer ett samrådsmöte att anordnas. Ni bjuds in till att 
delta. Mötet kommer att ske både digitalt och fysiskt. Länk för att delta digitalt 
kommer att skickas ut ett par dagar innan. Anmälan sker till nedanstående mail eller 
telefonnummer och ska inkomma senast den 12e oktober.  
 
Datum: 14e oktober 2021 
Tid: 18:00 
Plats: Stora studion, Funkishuset, Garvaregatan 3, alt digitalt 
Anmälan: stina.m.andersson@valdemarsvik.se alt 0123-19414.  
 
Samrådstid: 2021-10-11 – 2021-12-11  
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Så kan du lämna dina synpunkter eller godkänna förslaget 
 
Här kan du läsa hela planförslaget: 

  https://www.valdemarsvik.se/blog/2020/10/26/detaljplan-for-stora-alo-447-
del-av/  

 Valdemarsvik kommuns hemsida (www.valdemarsvik.se) under BO & 
BYGGA        PÅGÅENDE DETALJPLANER        Detaljplan för Stora Ålö 4:47, del 
av (under rubriken Samråd)  

 I receptionen på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik 
 
Önskar du få samrådshandlingarna i pappersformat, kontakta Samhällsplanering/Plan 
och Bygg, Tel växeln 0123-191 00. 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 11 
december 2021 ha inkommit till  
 
Valdemarsviks kommun 
Samhällsplanering plan/bygg 
615 80 VALDEMARSVIK 
 
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  
Planarkitekt 
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