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Ändring av detaljplan för Årsvik 4:31, Sandviks 
camping Antagande - Sökande: Per-Olof Persson 
Köpingbaden Camping AB 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan har inkommit 2018-04-03 från Per-Olof Persson Köpingbadens 

Camping AB att ändra befintlig detaljplan (M 99). Gällande detaljplan 

antogs 2007-12- 19 och vann laga kraft 2008-01-18. Planen har en 

genomförandetid på tio år. Genomförandetiden har alltså gått ut. 

Syftet med aktuell planändring är att ändra gällande bestämmelse om att 

området inte får indelas i mer än en fastighet. Den planerade stugbyn i söder 

kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och avgränsas till en 

egen fastighet. Exploateringsgraden utökas där så att förråd om 15 m² kan 

byggas vid campingstugorna. Ändringen bedöms inte påverka tidigare syfte 

eller användning av marken negativt. 

I samband med planändringen kommer en del av detaljplanen att upphävas 

eftersom gällande detaljplan hamnar inom område där kraftledning finns 

vilket påverkar detaljplanens utbredningsområde. 

 

 

En checklista för miljöbedömning, upprättad 2018-11-22 bifogas 

planförslaget. Enligt kommunens ställningstagande bedöms inte planens 

genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB 

inte behöver upprättas. 

 

 

Beslut om miljöbedömning grundas på följande: 

- Planändringen strider inte mot kommunens gällande översiktsplan. 

- Det finns en befintlig camping enligt gällande detaljplan M99. 

Planändringen innebär mindre förändringar jämfört med gällande 

detaljplan. Förändringarna innebär att fastigheten Årsvik 4:31 kan 

delas upp i två fastigheter och att det södra stugområdet får en 

utökad byggrätt, med syfte att ge möjlighet till förrådsbyggnader om 

max 15 m2 styck. 

- Planändringen bedöms inte påverka riksintressen enligt miljöbalken.  
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- Planändringen bedöms inte strida mot de nationella 

miljökvalitetsmålen. 

 

- Planändringen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för 

vatten överträds. Andelen hårdgjord yta ökar marginellt och 

förutsättningarna för infiltration är goda. 

- Planändringen påverkar inga fornlämningar, värdefulla kulturmiljöer 

eller landskapsbilden.  

- I gällande plan M99 bevaras ett cirka 60-70 meter brett naturstråk 

utmed Kalmarsund för att värna strandskyddets intressen. 

Planändringen medför ingen förändring. 

- Rödlistade arter finns i området. En miljökonsekvensbeskrivning 

togs fram i samband med gällande detaljplan. Enligt 

planbestämmelse i gällande detaljplan M99 ska inventering av 

rödlistade arter ske innan bygglov beviljas. Planändringen innebär 

ingen förändring.  

- Planändringen medför ingen trafikökning, eller några utsläpp. 

- Planändringen bedöms inte påverka klimatet. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-05-17 § 70 att ställa sig positiv 

till att pröva ansökan om ändring av detaljplan genom ett tillägg till befintlig 

detaljplan för området. 

Eftersom tillägg till detaljplaner inte längre är möjligt beslutade Miljö- och 

byggnadsnämnden 22 november 2018 att detaljplanens planförfarande 

ändras från ändring genom tillägg till standardförfarande enligt 5 kap 7§ 

PBL. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 november 2018 § 184 

godkänna de 22 november 2018 upprättande handlingarna för samråd. 

Planförslaget har varit på samråd från den 3 december 2018 till den 

31 december 2018. 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 februari 2019 

Samrådsredogörelse, daterad den 28 februari 2019 

Plankarta, upprättad 2018-11-22, rev 2019-02-28 

Planbeskrivning, upprättad 2018-11-22, rev 2019-02-28 

Checklista miljöbedömning, daterad 2018-11-22 
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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra en betydande påverkan 

på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser. 

En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 

kap 11, 12 § behöver därför inte genomföras. 

 

2. Samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter, daterad den 28 

februari 2019, godkänns som sin egen. 

3. Handlingarna, daterade den 28 februari 2019 skickas på granskning. 

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt 

Anders Andersson 

Planarkitekt 

 


