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Detaljplan för Årsvik 4:31, Sandviks camping  
 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter granskning 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Planen har 

varit på granskning under tiden 2019-03-04 – 2019-03-22. Beslut att 

skicka planen på granskning togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 

2019-02-28 § 33. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en 

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

190304 Länsstyrelsen  

Kontroll enligt kap 11 PBL  
Förslaget strider inte mot de intressen som 

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 1 § 

plan- och bygglagen. 

Noteras 

 

 

190304 Ölands kommunalförbund  

Räddningstjänsten har inget ytterligare att 

tillägga på det nya planprogrammet utöver 

tidigare synpunkter.  
 

Noteras 

 

190306 Lantmäteriet 
 

 Vid genomgång av planförslagets 
granskningshandlingar (daterade 2019-
02-28) har följande noterats:  
Lantmäteriet har inget att erinra 

Noteras 
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190319 E ON  

E.ON Energidistribution AB har tagit del av 

inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 

och noterar att våra synpunkter har blivit 

tillgodosedda och har därmed inget ytterligare 

att erinra över planförslaget. 

  

Noteras 

190305 KSRR  

Ksrr har tagit del av ovanstående 

förändring av detaljplan och har därmed 

inga övriga synpunkter. Vi vill dock 

förspråka gemensamhets lösningar för 

avfallshantering, med hänsyn tagen till 

samtliga miljöaspekter. 

 

  

Noteras 

190305 Polisen  

Polismyndigheten har tagit del av de 

inkomna handlingarna och har ingen 

erinran eller anledning till ytterligare 

kommentarer med hänsyn taget till de 

intressen som polismyndigheten har att 

tillvarata 

Noteras 

190320 Fastighetsägare 
 

Synpunkter på detaljplan för Sandviks 

Camping Årsvik 4:31  
Detaljplanen är bra förutom de sex 

nytänkta uthyrningsstugorna på södra 

delen. De förstör landskapsbilden, 

tillgängligheten, områdets karaktär och 

kommer att bli ett hinder för det rörliga 

friluftslivets intressen. De stora stugorna 

och förråden bäddar för året runt boende 

och fast boende. 

 

Allmänt 

Kuststräckan utefter Kalmarsund mellan 

Dalsjö, Degerhamn och Gåsstens hamn 

utgörs av en ca 4 km unik vandringsled 

för Södra Öland. Området omfattas även 

av särskilda hushållningsbestämmelser i 

miljöbalken. Området omfattas av 

riksintresse för naturvård, för rörligt 

friluftsliv och obruten kust. Det medför att 

mycket stor restriktivitet bör råda vid 

exploatering och att turismens och främst 

 

Området är redan idag planlagt för 

camping. Gällande detaljplan antagen 

20071219§ 214 medger att området får 

bebyggas med campingstugor. 

Det rörliga friluftslivet begränsas inte 

eftersom fri passage gäller i naturområde 

närmast kusten där dessutom strandskydd 

enligt miljöbalken råder. 

Detaljplanen medger uthyrningsstugor för 

campingändamål.  

 
Öland är i sin helhet av riksintresse för sina 

höga natur- och kulturvärden.  
Planändringen bedöms inte innebära någon 

påverkan på riksintresset enligt Länsstyrelsen 

i Kalmars yttrande. 

En miljökonsekvensbeskrivning är 

framtagen i gällande plan. Bedömningen 

visar att gällande verksamhet inte påverkar 

varken riksintressen eller 

hushållningsbestämmelser. 
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det rörliga friluftslivets intressen, särskilt 

ska beaktas vid bedömningen av 

exploateringsföretag eller andra ingrepp i 

miljön. 

I fråga om Öland måste man, när åtgärder 

för att utveckla turismen och friluftslivet 

övervägs, ta särskild hänsyn till öarnas 

unika natur och kulturvärden. Särskild 

uppmärksamhet kan behöva ägnas 

lokaliseringen och utformningen av 

boendeanläggningar för turism och 

friluftsliv på grund av att markområdena 

omkring sådana anläggningar kommer att 

utnyttjas intensivt. 

 

Landskapsbildsskydd 

Vid promenad efter kusten möts man vid 

södra ändan av detaljplanen av typiska 

öländska vyer över åkermark österut mot 

horisonten och med fri sikt västerut över 

Kalmarsund. Områden där man kan se långt 

i och som saknar anläggningar i landskapet 

torde ur värderingssynpunkt ha ett mycket 

högt värde vad gäller friluftslivet. Att mötas 

av ett villaområde där strider mot 

Landskapsbildsskyddet. 

 

Tillgänglighet 
 Området idag är ett öppet och obebyggt och 

synes tillgängligt för allmänheten som kan 

röra sig fritt i området. Enligt 

bestämmelserna är en anläggning inte bara om 

den hindrar allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha kunnat färdas 

fritt, utan redan om den avhåller allmänheten 

att beträda ett sådant område. Det har alltså 

betydelse hur allmänheten uppfattar sin rätt 

till tillträde. Vid rensning av badområdet har 

stora högar av rens och grus lagrats söderut 

utmed Kalmarsund, Detta medför att 

vandringsleden tvingas upp mot tänkta 

uthyrningsstugor och bebyggelse och kan 

inte uppfattas på något annat sätt än som en 

begränsning av rätten för allmänhetens 

tillträde.  
De idag goda förutsättningarna för 

friluftslivet minskar för personer som 

önskar att vistas i området. 

Område 
Den naturliga gräsmarken i söder, sydost 

och öster är en av de sista (kanske till och 

med den sista) som finns kvar längs denna 

kuststräcka. Artsammansättningen 

 
Syftet med aktuell planändring av gällande 

plan (M99) är att ändra gällande bestämmelse 

om att området inte får indelas i fler än en 

fastighet. Ändringen bedöms inte påverka 

tidigare syfte eller användning av marken 

negativt.  
Den ändring som denna plan avser är 

bestämmelsen som avser 

fastighetsindelning. 

För övrigt ändras inte detaljplanen förutom 

att den upphävs i vissa delar där 

kraftledningen berörs. 

 

 

 

Planändringen som avser bestämmelse om 

minsta tomtstorlek förhindrar uppdelning av 

mindre enskilda fastigheter, vilket innebär 

att karaktär och struktur inte ändras  i 

förhållande till gällande detaljplan. 

Storleken på campingstugorna begränsar 

dess användning: Planändringen innebär 

ingen förändring avseende strandskyddet och 

landskapsbildsskyddet.  
 

 

 

 

 

I gällande detaljplan är det utlagt ett 65-70 

meter bredd naturområde där allmänheten 

kan röra sig fritt. Strandskydd råder och 

gällande lagstiftning tar stor hänsyn till 

både allmänhetens intressen som växt och 

djurlivet. 

 

Detaljplanen styr inte över skötseln av 

området, detta är ingen planfråga. 

 

 

 

 

Ingen förändring av förutsättningar för 

friluftslivet sker genom denna planändring. 

I gällande detaljplan finns ett brett 

naturområde längs stranden där allmänheten 

kan röra sig fritt. 
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innehåller fortfarande arter som har 

samband med äldre tiders beteshävd som 

bör bevaras orörd istället för att utplånas 

vid den ökade intensiteten som blir av 

tänkt bebyggelse. 

Stugor 65 m2 och förråd 15 m2 

Detaljplanen inkluderar 6 stugor på 65 m2 

och förråd på 15 m2. Detta är rätt stora 

stugor och bäddar för året runt eller för 

fast boende i framtiden. Även om det inte 

är tänkt så i denna detaljplan kan framtida 

önskemål/krav ändra på detta, vilket gjort 

på flera andra platser.  

Storleken på stugorna bör begränsas till 

35 m2, som för de övriga 

campingstugorna och inkluderas i 

bebyggelsen i den norra delen. 

Summering 

Sammantaget gör att de sex nytänkta 

uthyrningsstugorna på södra delen bör 

utgå eller flyttas till norra delen. 

 

 

 

 

Stora ytor i detaljplanen är utlagda som 

naturmark. Dessutom är området i öster 

utlagt som mark som inte får bebyggas. 

Stora delar av de befintliga gräsmarkerna 

kommer att förbli orörda. 

 

 

 

Detaljplanens syfte är att ändra 

bestämmelsen om fastighetsindelning. 

Exploateringsgraden är densamma som i 

gällande detaljplan, förutom de förråd på 15 

m² som tillåts. 

 

 

Möjlighet att bygga stugor finns både i den 

norra och södra delen av gällande plan. 

Ingen ändring är gjord avseende 

exploateringsgraden för stugorna i något av 

de båda områdena utan följer den gamla 

detaljplanens bestämmelser. 

 

 

Sammanfattning  

Planändringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållning med mark, vatten och andra resurser 

 

 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

 

 

 


