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Detaljplan för Årsvik 4:31, sandviks camping  
 

 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Planen har 

varit på samråd under tiden 2018-12-03 – 2018-12-31 

Beslut att godkänna planen för samråd togs i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 

2018-11-22 § 184. 

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 

181207 Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens bedömning 
Kontroll enligt 11 kap. PBL  
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 11 

kap. 10 § PBL. 

Noteras 

Behovsbedömning  
Länsstyrelsen instämmer i kommunens 

bedömning att genomförandet av planen inte 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

varför en miljöbedömning inte behöver göras. 

Noteras. 

  

181219 Lantmäteriet 
 

 
För plangenomförandet viktiga frågor där 

planen måste förbättras  

Bestämmelse om antal fastigheter  

Vid ändring av detaljplan måste ändringen 

följa gällande lagstiftning, d.v.s. har 

planarbetet för att ändra detaljplanen startats 

 

Noteras 

Bestämmelsen tas bort och ersätts med en 

bestämmelse om minsta fastighetsstorlek. 
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efter 2 maj 2011, så är det endast tillåtet att 

reglera minsta/största fastighetsstorlek inom 

kvartersmark. Man kan således inte använda 

sig av bestämmelser som grundar sig på 

ÄPBL. Bestämmelser om fastighetsindelning 

krävs om man vill uppnå önskad formulering. 

 

 

  

181220 E. O N  

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit 

del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter. Som vi 

har meddelat tidigare så berörs planen av våra 

50 kV regionnätsluftledningar Linsänka-

Degerhamn 1 och 2. 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av 

Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2010:1 samt 2008:1. 

Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 

höjd över mark, avstånd från ledning m.m. 

Säkerheten vid kraftledningar är mycket 

viktig. För att kunna bibehålla ledningarna 

måste föreskrifter följas. Det får inte göras 

avkall på el, person eller driftsäkerhet. 

Föreskrifterna ställer också högre krav på en 

luftledning som är framdragen inom 

detaljplanelagt område jämfört med 

motsvarande ledning inom icke 

detaljplanelagt område. 

I 6 kap. 3 § med tillhörande tabell (ELSÄK 

2010:1) skall område med detaljplan, den 

lägst belägna spänningsförande ledarens höjd 

över marken uppgå till minst 7 meter lokal 

islast/+50°C för 50 kV ledningarna. 

Som vi har påtalat tidigare så är inte aktuella 

ledningar anpassade för detaljplan utan måste 

byggas om (höjas). Ombyggnadskostnader 

bekostas av exploatören. Avtal om sådana 

åtgärder ska träffas så snart som möjligt och 

det är en förutsättning att avtal finns innan 

planen antas. 

Alternativt hemställer E.ON om att 

plangränsen justeras utefter 

Elsäkerhetsverkets krav så att 

regionnätsluftledningarnas restriktionsområde 

på 10 meter från yttersta faslina inte hamnar 

inom planlagt område.  

För övrigt har E.ON även en lokalt elnät som 

består av markförlagda hög- och 

lågspänningskablar samt en 

transformatorstation. 

E.ON noterar att vid vår transformatorstations 

är det planlagt som parkeringsplats. 

Noteras. 

Planändringen berör ingen markanvändning 

utan endast en administrativ bestämmelse om 

fastighetsindelning samt en ändrad byggrätt 

för stugbyn i söder. Markanvändningen följer 

gällande detaljplan och någon ändring av den 

är inte aktuell. 

Fastighetsgräns mellan Gårdstorp 5:14 och 

Årsvik 4:31 i söder har ändrats. Plangränsen 

följer inte fastighetsgräns vilket medför att 

gällande plan överlappar på fastigheten 

Gårdstorp 5:14. Detta är inte syftet utan den 

del av detaljplanen som överlappar kommer 

att upphävas. 

Den hemställan om att plangränsen justeras 

efter Elsäkerhetsverkets krav så att 

regionnätsluftledningarnas 

restriktionsområde på 10 meter från yttersta 

faslina inte hamnar inom planlagt område 

beaktas och detaljplanens gräns justeras mot 

kraftledningen och upphävs där.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeringen är befintlig och någon ändring 

där är inte aktuell. 
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Parkeringens utformning måste ta hänsyn så 

att drift och underhåll av 

transformatorstationen ej försvåras. Det måste 

finnas plats att öppna dörrar till 

transformatorstation samt att det måste finnas 

en utrymningsväg. Därav ser E.ON att man 

inte anlägger p-platser precis bredvid 

stationen, vilket bör framgå 

planbeskrivningen. Inte heller får man 

planerar buskar eller träd i närheten till 

transformatorstation, då vi underhållsröjer 

marken kring stationer. 

E.ON förutsätter att man tar hänsyn till ovan 

synpunkter samt att våra befintliga 

anläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande 

läge och att planförslaget inte orsakar att 

E.ONs anläggningar inte uppfyller gällande 

starkströmsföreskrifter. Alla eventuella 

kostnader för flyttning/ombyggnation eller 

skada av E.ONs anläggningar bekostas av 

exploatören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatorstationen är befintlig och 

ett område för tekniska anläggningar 

finns utlagt där det finns bestämmelse 

som avser skydd för denna. 

181210 KSRR  

Ksrr har tagit del av ovanstående 

detaljplan, och har därmed inget att erinra. 
 

Noteras. 

181211 LRF sydost  

Tack så mycket för möjligheten att yttra sig.  

Just i detta ärende har LRF Sydost inget att 

erinra. 

Noteras. 

181210 Ölands kommunalförbund  

 
Räddningstjänsten har tagit del av handlingar i 

rubricerat ärende och har följande att erinra:  

Redan i detta planeringsskede bör hänsyn tas 

till Statens räddningsverks allmänna råd och 

kommentarer (SRVFS 2004:12) om 

brandskydd vid campinganläggningar. Av de 

allmänna råden framgår att avstånd mellan 

husvagnar/husbilar (inklusive förtält) ska vara 

minst 4 meter. Observera att dessa allmänna 

råd gäller även för ställplatser.  

Det bör redan nu även tas hänsyn till de krav 

på avstånd mellan byggnader som gäller enligt 

Boverkets Byggregler (BBR) kap. 5 för att 

uppnå erforderligt skydd mot brandspridning.  

Vid utformning av campingområdet ska 

hänsyn tas till räddningstjänstens 

framkomlighet. Enligt BBR kap. 5 får avstånd 

mellan byggnad och räddningsfordon vara 

maximalt 50 meter. Även om 

Noteras. 
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husvagnar/husbilar ej betraktas som 

byggnader är det högst lämpligt att planera 

campingområdet så att det finns körbara vägar 

i den omfattning att detta uppnås även för 

husvagnar/husbilar.  

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

- Planbestämmelse om minsta fastighetsyta 

- Luftledning 

- Område som upphävs 

 

Handlingarna revideras enligt följande 

- Planbestämmelse ändras till minsta fastighetsstorlek 

- Plangräns justeras utefter Elsäkerhetsverkets krav så att regionnätsluftledningarnas 

restriktionsområde på 10 meter från yttersta faslina inte hamnar inom planlagt område 

och detaljplanens gräns justeras mot kraftledningen. Område som överlappar 

upphävs. 

 

 

 

 

 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

 


