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Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet
Sammanfattning av utställningen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslutade 2017-06-13 § 259 att godkänna
förslaget till fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet med tillhörande handlingar för
utställning.
Planförslaget har varit utställt på stadshuset, Borgholms bibliotek och på kommunens
hemsida under granskningstiden 1 juli 2017 tom 3 september 2017.
Totalt har 36 st yttranden inkommit under granskningstiden. Av de inkomna yttrandena
kommer sex från statliga myndigheter och verk, tre yttranden från kommunala instanser,
ett yttrande från ledningsägare samt fyra yttranden från övriga sammanslutningar och
22 yttranden från privatpersoner.
Samtliga yttranden har därmed inkommit i tid.
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1.
Kontroll enligt 3 kap. 16 § PBL
Kommunen har bearbetat den fördjupade översiktsplanen i enlighet med
Länsstyrelsens synpunkter som framfördes i samrådsyttrandet daterad 2012-02-02.
Nedan redovisas de synpunkter som kvarstår.
Miljökvalitetsnormer för vatten samt VA- och dagvattenhantering
Miljökvalitetsnormer för vatten är bra beskrivet och problem med drickskvaliteten har
beskrivits både i planförslaget och i miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen
skriver att kommunala VA-nätet måste förstärkas och det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska utökas. Detta för att de enskilda
avloppen inom planområdet ska anslutas. Även en dagvattenutredning måste göras
för Djupviksområdet eftersom i dagsläget finns ingen allmän dagvattenhantering.
Kommunens kommentar:
Kommunen bedömer att en dagvattenutredning i detta skede skulle vara missvisande
då det inte finns en tydlig bild av hur en kommande exploatering ser ut. Ett framtida
detaljplanearbete i Djupvik kommer sannolikt delas upp i ett flertal större områden
inom vilka det kommer utföras dagvattenutredningar.
Dricksvattenfrågan diskuteras särskilt eftersom problem har funnits.
Dricksvattenkvaliteten, vilket också har påpekats i texten, och
dricksvattenförsörjningen för boende i området måste prioriteras. Det är viktigt att
bygga bort risker dels gällande människors hälsa dels för att åtgärda
miljöbelastningar från enskilda avlopp för att förbättra närsaltsretention ner mot
kustvattnet och slutrecipienten Östersjön. I planförslaget har det också tagits upp att
det är av stor vikt att kommunen tar ansvar för dessa VA- och dagvattenfrågor.
Länsstyrelsen saknar en diskussion om Kalmarsunds båt- och badliv med koppling till
Djupviksområdet inklusive hamnen.
Kommunen behöver även föra ett resonemang kring förhållandet mellan land, kust
och Kalmarsund.
Kommunens kommentar:
Kommunen har i fördjupningen ett avsnitt om båttrafik men bedömer i övrigt att
båtlivet vid Djupviks kust förekommer i en så begränsad omfattning att det är svårt att
föra ett större resonemang i frågan. Badlivet kretsar i huvudsak kring den populära
badplatsen i centrala Djupvik. Trafikproblematik kring badplatsen sommartid har lyfts
i flera yttranden och kommunen kommer att utreda frågan närmare i ett
detaljplaneskede.
Kommunen bedömer att det finns en väl avvägd balans i de beskrivningar som finns i
fördjupningen och att det ger en tillfredställande bild av hur Djupviks olika
miljökaraktärer sampelar med varandra.
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Hälsa och säkerhet
Klimatanpassning
På sidan 68 i planförslaget grundar kommunen sitt ställningstagande på rapporten
”Klimat i förändring – möjligheter och utmaningar för Kalmar län”. Det är en gammal
rapport som bygger på klimatanalyser som har uppdaterats två gånger sedan dess,
bland annat så är modellerna för hur man beräknar klimatförändringar helt nya. Då ny
kunskap har tillkommit så är den rapporten borttagen från Länsstyrelsens hemsida.
Se istället den av SMHI framtagna rapporten ”Framtidsklimat i Kalmar län”:
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95715!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold
mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Kalmar_län_Klimatologi_nr_26.pdf
Exempel på uppdaterade analyser är att det inte förväntas bli blåsigare. Utifrån
SMHI:s klimatanalys går det inte dra några slutsatser kring om eller hur
vindhastigheten kommer förändras i framtiden. Flödena i vattendragen förväntas att
minska vissa delar av året, medan de förväntas öka framförallt vintertid. För mer
information läs rapporten ovan.
Kommunens kommentar:
Texten rörande klimatförändringar har i fördjupningen justerats med avstamp i
rapporten som länsstyrelsen uppmärksammar.
I planförslaget står att konsekvenserna för samhällsbyggandet till följd av
klimatförändringarna är bland annat att: energiframställningen kommer behöva
förändras, jordbruket påverkas samt att fiskerinäringen påverkas. Länsstyrelsen
anser att det är tveksamt om de punkterna har några konsekvenser för
samhällsbyggandet till följd av klimatförändringar.
Kommunens kommentar:
Då Länsstyrelsen uppmärksammat tveksamheter kring ett antal punkter i skrivelsen
om konsekvenser av klimatförändringar har kommunen justerat texten.
Planen behöver kompletteras med en redovisning av vilka åtgärder kommunen
tänker vidta för att minska risker för framförallt grupper som äldre, sjuka och små
barn.
Kommunens kommentar:
Fördjupningen har kompletterats med text om folkhälsomål.
Det finns ett kapitel om grönstrukturer som med fördel kan kompletteras med tankar
kring hur grönstrukturer och mångfunktionella ytor kan minska riskerna för
översvämning och verka temperaturutjämnande vid värmeböljor samt vilka åtgärder
man tänker vidta för att möta risker utifrån erosion, ras, skred och översvämningar.
Kommunens kommentar:
Erosionsrisken finns enligt tillgängligt kartunderlag kring centrala Djupvik längs en
sträcka strax öster om kustvägen. Kommunen avser inte att tillåta ny bebyggelse
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inom erosionsriskområdet och lyfter att utredningar i området bör utföras i ett
kommande detaljplaneskede samt att det är krav på särskilda utredningar och
åtgärder om en exploatering ändå skulle tillkomma. Inget i det tillgängliga
kartunderlaget pekar heller på att det inom de närmsta 100 åren skulle vara en
betydande risk för översvämningar som skulle påverka byggnationen i området.
Gällande rubriken ”Havsnivåhöjning”, se länsstyrelsens rekommendationer för
riskvärdering vid nybyggnationer: http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/miljo-ochklimat/klimatochenergi/klimatanpassning/Documents/regionala%20rekommendatione
r.pdf
Kommunens kommentar:
Text rörande havsnivåhöjning har utvecklats.
Strandskydd
Länsstyrelsen anser att kommunen beskrivit strandskyddslagstiftningen och dess
syften på ett bra sätt. Inom de områden där planförslaget föreslår bebyggelse inom
strandskyddat område behöver kommunen dock förtydliga sitt ställningstagande. Det
bör även framgå av planens kartunderlag vilka bebyggelseområden som
sammanfaller med strandskydd och övriga områdesskydd.
Kommunens kommentar:
Endast på några enstaka fastigheter sammanfaller strandskydd med
utredningsområde för bebyggelseutveckling då det återinträder. Det bedöms som så
pass tydligt att det inte är lämpligt eller ens möjligt med någon ny bebyggelse på
dessa fastigheten att det grovt avgränsade utredningsområdet för
bebyggelseutveckling kan lämnas oförändrat. På karta 14 redovisas de
områdesskydd som finns inom planområdet tillsammans med utredningsområdet för
bebyggelseutveckling.
Beskrivningen på sidan 34 i planförslaget av förutsättningarna för upphävande och
dispens från strandskyddet behöver rättas enligt följande;
För att strandskyddet ska kunna upphävas genom detaljplan krävs;
• särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § och
• en intresseavvägning som visar att intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
För att kunna ge dispens från strandskyddet krävs;
• särskilda skäl enligt 7 kap 18 c §
• intresseavvägning enligt 7 kap 25–26 §§ MB.
• visa på att åtgärden är förenligt med strandskyddets syften
Vidare gäller att vid framtagande av ny detaljplan eller när ett område upphör att
omfattas av detaljplan återinträder det generella strandskyddet om 100 meter (inte
vid ändring av detaljplan som framgår av texten).
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För tydlighetens skull bör det även av texten på sidan 34 framgå att områdestexterna
är utdrag ur länsstyrelsens översyn av strandskydd alternativt beskriva det
strandskydd som gäller enligt beslutet. Som texten är skriven i planförslaget
uppfattas det utökade strandskyddet som ett förslag.
Kommunens kommentar:
Texten på sid 34 gällande upphävande, dispens och återinträde av strandskyddet har
rättats och justerats. Det har även förtydligats att områdestexterna på sid 34 är
utdrag ur länsstyrelsen översyn.
På sidan 11 i planförslaget redovisar kommunen följande: ”På hela Öland gäller idag
300 meter, detta håller på att ses över och 2014 ska ett differentierat strandskydd på
Öland presenteras.” Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att beslut om
differentierat strandskydd på Öland togs redan 2012.
Kommunens kommentar:
Texten har justerats i enlighet med det som påpekas i yttrandet.
I miljökonsekvensbeskrivningen(MKB) på sidan 93 och 128 anges att dispens från
strandskyddet behöver sökas vid detaljplaneläggning. Detta överensstämmer inte
med övrig skrivning i MKB:n och planförslaget som anger upphävande av
strandskyddet vid detaljplaneläggning.
Kommunens kommentar:
Texten har justerats för att överensstämma med det som anges i övriga texter.
Länsstyrelsen vill påminna kommunen om att vid bebyggelse inom områden som
även omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv ska prövningen av
strandskyddet inom sådana områden ske med iakttagande av särskild stor
restriktivitet. Detta innebär att sådana områden kan vara olämpliga att exploatera.
Kommunens kommentar:
Kommunen är mån om att respektera de värden som finns i Djupvik och tar med sig
påminnelsen in i ett fortsatt detaljplanearbete.

Naturvård
Berörda riksintressen och bedömd påverkan på dessa är väl beskrivna i
planhandlingarna.
Naturförhållandena och befintlig grönstruktur är väl redovisade och beskrivna.
Skyddade områden inom planområdet utgörs av biotopskyddade stenmurar och
småvatten enligt planhandlingarna. Planen uttalar också en målsättning av strukturer
som stenmurar, buskmarker och naturliga vägrenar som bidrar lokalt till värdena ska
finnas kvar, vilket naturligtvis är bra.

5

Särskilt utlåtande
DNR P 2010-000102
2018-06-06

Utvecklingsområden
Planförslaget anger att närmare analyser i detaljplaneskedet blir nödvändiga att
genomföra i flera områden. Detta gäller exempelvis åtgärder i anslutning till Lofta
mosse med häckningsplats för ängshök. Även om den nuvarande bedömningen är
att planförslagets genomförande med föreslagna skyddsåtgärder för ängshök inte
innebär att bevarandestatusen för ängshök och brun kärrhök riskerar att försämras
vare sig på Lofta mosse eller Knisa mosse. Det är viktigt att förtydliga att eventuella
detaljplaner som skulle komma att innebära inverkan på fridlyst art inte kan leda till
ett genomförande.
Vattenförhållandena som kan antas innebära problem från exploateringssynpunkt (i
synnerhet runt Lofta mosse samt Gyllingekärret) blir på motsvarande sätt nödvändiga
att studera närmare vid ett framtida eventuellt detaljplanearbete.
Kommunens kommentar:
Fördjupningen har förtydligats med text om att detaljplaner som skulle innebära
inverkan på fridlyst art inte kan genomföras.
Kulturmiljövård
Länsstyrelsen vill uppmana kommunen på att ett tydligt sätt framhäva värden i att
berörda riksintressen ska tas tillvara och utredas vid upprättande av detaljplaner.
Kulturminneslagen heter idag Kulturmiljölagen.
kommunens kommentar:
Text har rättats från Kulturminneslagen till Kulturmiljölagen.
Jord- och skogsbruk
Enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i
anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
I sitt samrådsyttrande tog Länsstyrelsen upp följande: ”All brukningsvärd
jordbruksmark är skyddad enligt miljöbalkens 3 kap 4 §, vilket framgår av planen.
Kommunen behöver dock motivera varför den kan tas i anspråk, marken får bara
ianspråktas för att tillgodose angelägna samhällsintressen och rimliga alternativ
saknas.”
På sidan 85 i planförslaget redovisar kommunen: ”Planen fokuserar på att bevara de
större sammanhängande jordbruksmarkerna som omger Djupvik men bedömer att
det finns möjlighet att ta i anspråk de mindre odlingsmarkerna som ligger i närheten
av redan tätbebyggt område. Den jordbruksmark som anses bevarandevärd finns
utpekad i den regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet och har i
fördjupningen lagts som bevarandevärd.” På sidan 113 i MKB redovisar kommunen: ”
I Djupviksområdet kommer framför allt förtätningar att ske i områden som inte längre
aktivt brukas som odlingsmark.”
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Länsstyrelsen saknar en redovisning av:
- Befintlig jordbruksmark inom planområdet
- All jordbruksmark som avses att tas i anspråk, redovisning av ytor samt uppskattat
brukningsvärde.
Kommunens bedömning om att det finns möjlighet att ta i anspråk de mindre
odlingsmarkerna som ligger i närheten av redan tätbebyggt område behöver
motiveras tydligare. Länsstyrelsen kan inte av planhandlingarna utläsa huruvida de
aktuella jordbruksmarkerna är brukningsvärda eller inte.
Länsstyrelsen vill också hänvisa till ett textutdrag ur MÖD P1188-17: ”För att ta
marken (brukningsvärd jordbruksmark) i anspråk för bebyggelse krävs att den
behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan
tillgodoses på annan mark. Bostadsförsörjning utgör i och för sig ett väsentligt
samhällsintresse som kan medföra att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk
(se prop. 1985/86:3 s. 53). Kommunen måste dock visa att behovet inte kan
tillgodoses på annan mark.”
Kommunens kommentar:
Fördjupningen har förtydligat sitt ställningstagande kring jordbruksmark.
Infrastruktur
Trafik och kommunikationer
Behovet av framtida åtgärder vid korsningen mot väg 136 bör särskilt betonas. Då
planförslaget kommer att ge ökad trafik i anslutningspunkten bör kommunen, då
antalet nya byggrätter klarnat eller då nya detaljplaner tas fram, ta initiativ till en
ombyggnad av korsningen. Dimensioneringen av ombyggnaden ska utgå från en
ökad trafik enligt exploateringsambitionen och uppfylla kraven i VGU (Vägars och
gators utformning).
Kommunens kommentar:
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken kring korsningen väg
136 – Djupviksvägen och är positiva till en utveckling av en trafiksäker och funktionell
korsningslösning. När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också en diskussion
med Trafikverket, som ansvarar för väg 136, aktuell.
Digital infrastruktur
Frågan om digital infrastruktur är summariskt behandlad i planförslaget. Kommunens
IT-policy bör även gälla Djupvik, det vill säga att alla kommuninvånare ska ha tillgång
till 100 Mbit internetuppkoppling år 2020. Kommunen behöver förtydliga hur denna
målsättning avses att nås inom området.
Kommunens kommentar:
Sidan 67 i fördjupningen har kompletterats med information om bredbandsutbyggnad
och hur kommunen verkar för att nå målsättningen.
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Nollalternativet på sidan 96 i MKB:n tar inte sin utgångspunkt i vad konsekvenserna
inom planområdet blir om ingenting görs, utan ser framåtsyftande till vilka
konsekvenserna blir om området utvecklas vidare utan föregående planering. Som
ett nollalternativ i ett MKB sammanhang speglar det trots allt inte nollalternativet
riktigt.
Kommunens kommentar:
Vår bedömning är att ett nollalternativ som innebär en utveckling utan aktuellt
planförslag är mer relevant för att spegla planens konsekvenser. Vi välkomnar en
fortsatt dialog kring detta om det ska ändras till kommande översiktplanearbete.
2.
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.
Kommunens kommentar:
Noteras
3.
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.
Kommunens kommentar:
Noteras
4.
Trafikverket vill i första hand hänvisa till tidigare yttrande. Behovet av framtida
åtgärder vid korsningen mot väg 136 bör särskilt betonas. Då planförslaget kommer
att ge ökad trafik i anslutningspunkten bör kommunen, då antalet nya byggrätter
klarnat eller då nya detaljplaner tas fram, ta initiativ till en ombyggnad av korsningen.
Dimensioneringen av ombyggnaden ska utgå från en ökad trafik enligt
exploateringsambitionen och uppfylla kraven i VGU (Vägars och gators utformning).
Då åtgärdsbehovet är genererat av kommunens planer är det
kommunen/exploatören som finansierar åtgärderna i samråd med Trafikverket. Innan
detta görs ska ett avtal upprättas om åtgärder och kostnadsansvar mellan kommunen
och Trafikverket. I samband med en studie av korsningens ombyggnad är det även
lämpligt att inkludera ev. pendelparkering, busshållplatslägen, GC- och
passagebehov m.m.
Övrigt
Trafikverket har i övrigt inget att erinra mot planförslaget
Kommunens kommentar:
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Kommunen är positiv till en ombyggnad av korsningen vid väg 136 vilket betonas i
planförslaget och delar Trafikverkets syn på då det tidsmässigt passar att utföra en
sådan ombyggnation.
En trafikanalys efterfrågades vid samrådstillfället och det kan komma att bli aktuell i
framtiden beroende på exploateringstrycket i planområdet. Kommunen bedömer att
de åtgärder som föreslås i planförslaget är tillräckliga i detta skede då en fördjupning
av översiktsplanen är ett övergripande dokument som saknar tydliga siffror på hur
många nya fastigheter och boende som skulle kunna tänkas tillkomma. De förslag
som lyfts fram i FÖP:en innebär bl.a. pendlarparkering i anslutning till busshållplats
vid väg 136 samt en översyn av korsningen Djupvikvägen – Kustvägen.
5.
Vi avstår från att yttra oss i ärendet men vill ändå hänvisa till kommunspecifik
information som finns på vår hemsida:
http://www.sgu.se/grundvatten/vattenskyddsomraden/remisser-till-sgu-omgrundvattentakter/
http://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunalplanering/geologi-for-kommunal-planering/
Kommunens kommentar: Noteras
6.
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Kommunens kommentar: Noteras
7.
Stora delar av texterna nedan är inaktuellt, (nytt vattenverk i Sandvik).
Förslag/åtgärder i den fördjupade översiktsplanen
Vattentäkten i Köpingsvik kommer även i framtiden att försörja området med
dricksvatten. Ledningsnätet klarar en utökad bebyggelse men av driftssäkerhetsskäl
och för att klara den höga belastningen sommartid kommer ledningsnätet att byggas
ut. Även en ny tryckstegringsstation är aktuell inom området eftersom det är problem
med lågt tryck i vattenledningarna, särskilt sommartid.
Dricksvatten och avlopp
Det finns ett allmänt dricksvattennät i området med vatten från vattentäkten i
Köpingsvik. Vattnet provtas regelbundet och klarar Livsmedelsverkets krav.
Sommaren 2010 drabbades dock bland annat Lofta och Djupvik av ett vattenburet
sjukdomsutbrott. Orsaken var att ett lantbruk hade en koppling mellan den egna
drickvattenbrunnen och det kommunala dricksvattennätet och när en backventil gick
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sönder pumpades förorenat brunnsvatten ut i det kommunala vattenledningsnätet
och människor blev sjuka. En riskinventering av nätet har nu gjorts och kommer att
leda till åtgärder och nya regler för att skydda abonnenterna. Drickvattennätet är
dimensionerat för att klara ytterligare anslutningar men av driftssäkerhetsskäl och för
att klara den höga belastningen sommartid behövs en utbyggnad av ledningsnätet.
Det kan även finnas behov av en tryckstegringsstation eftersom det är problem med
lågt tryck i vattenledningarna, särskilt sommartid.
Kommunens kommentar:
Texterna som avses i yttrandet har uppdaterats.
8.
Oskarshamns kommun har inga synpunkter på Borgholms kommuns Fördjupning av
översiktsplanen Djupviksområdet.
Positivt är att Borgholms kommun i denna fördjupning bland annat adresserar
problemet med dagvattenhantering samt att man anger att både ny bebyggelse och
befintlig sådan, där möjligheterna finns, ska ansluta sig till det kommunala VA-nätet.
Detta kommer att bidra positivt till vattenkvaliteten i Östersjön.
Kommunens kommentar: Noteras
9.
Kalmar kommun avstår från att yttra sig över ovanstående remiss
Kommunens kommentar: Noteras
10.
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende
och noterar att bolagets synpunkter har blivit tillgodosedda i samrådsredogörelsen
och har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.
Kommunens kommentar: Noteras
11.
Regionförbundet har tagit del av Borgholms kommuns fördjupning av översiktsplan
för Djupviksområdet som nu är i utställningsskedet. Regionförbundet har tidigare i
samrådsskedet (2011) tagit del av planen.
Regionförbundet lämnar alltid synpunkter på kommuntäckande översiktsplaner och
då framförallt i frågor där Regionförbundet har ett särskilt ansvar. För fördjupningar
av eller tillägg till översiktsplaner lämnar Regionförbundet yttrande enbart om planen
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bedöms beröra frågeställningar av regional betydelse. Våra yttranden grundar sig då
på ställningstagande i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Regionförbundets bedömning i samrådsskedet var att förtätning och utbyggnad i
Djupviksområdet av fritidshusområden och möjliggörande av permanentboende var
mer lokal betydelse. Regionförbundet avstod därför från att lämna synpunkter.
Regionförbundet gör samma bedömning nu i utställningsskedet. Ett par undantag
finns dock som rör infrastruktur.
Det gäller dels den fråga som lyfts kring Djupviksvägens anslutning till väg 136. I den
regionala transportplanen för åren 2018-2029 (ännu ej beslutad, remiss t.o.m. 201710-16) finns särskilda medel för åtgärder på väg 136 för sträckan Brofästet till
Borgholm. Norr där om, längs väg 136:s sträckning norr om Borgholm, finns ett stort
antal anslutningar till orter öster och väster om vägen, bland annat till Djupvik. Under
vissa tider på sommaren förekommer begränsningar för svängande bilar på grund av
intensiv trafik. Regionförbundet noterar synpunkterna som kommer fram i
fördjupningen av översiktplanen att de boende upplever korsningen otrygg.
I förslaget till regional transportplan finns även medel för turistcykelleden
Ölandsleden. Dessa medel är avsedda både för den norra och södra delen av leden.
Ölandsleden går rakt igenom planområdet på den befintliga kustvägen.
Vad gäller digital infrastruktur är det summariskt behandlat i den fördjupade
detaljplanen för Djupvik. Regionförbundet antar dock att kommunens IT-policy gäller
även Djupvik, d.v.s. att alla kommuninvånare ska ha tillgång till 100 Mbit
internetuppkoppling år 2020. Det är vår bedömning att telenätet inte kan leva upp till
denna målsättning.
Kommunens kommentar:
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken kring korsningen väg
136 – Djupviksvägen och är positiva till en utveckling av en trafiksäker och funktionell
korsningslösning. När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också en diskussion
med Trafikverket, som ansvarar för väg 136, aktuell.
Borgholms kommun har samma målsättning som Regionförbundet gällande
bredbandsutbyggnaden och fördjupningen har kompletterats med information om
detta och hur kommunen verkar för att nå målsättningen.
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12.
På bifogad karta har jag markerat 3 områden på vår fastighet Föra 4:1 där det kan
vara intressant för att kunna nyttja mark för bostadsändamål.

Viss del av mellersta området har ni i ert nuvarande förslag till översiktsplan tagit
med som lämpligt för bostadsändamål. Vore dock önskvärt att kunna utvidga det
området något österut, förslagsvis fram till i nivå med den i söder samfällda markens
östra gräns.
Det södra området på kartan, dvs det mindre området mellan befintliga vägar anser
vi skulle kunna nyttjas som tomtmark för en mindre fastighet. Är en mark som i
dagsläget ej nyttjas mer än till uppställningsyta och trädgårdsavfallsplats? Skulle
sannolikt höja intrycket med en stuga här istället.
Vad gäller det norra området på kartan tycker vi att en viss del av detta område
närmast befintlig bebyggelse bör kunna vara aktuell att bebygga. Även med en viss
tillkommande bebyggelse kommer större arealer av naturmark inom vår fastighet
Föra 4:1 och kringliggande områden att kvarstå.
Kommunens kommentar:
Det norra området har enligt naturvärdesinventeringen, som tagits fram i samband
med projektet, höga naturvärden och ligger i fördjupningen inom bevarandeområde.
Det mellersta området har inga specifikt utpekade naturvärden och ligger i
fördjupningen inom utredningsområde för bebyggelseutveckling. Södra området är
utpekat som område med mycket höga naturvärden och berörs även av den
regionala bevarandeplanen för odlingslandskapet. Kommunen bedömer också att
platsen bidrar med karaktärsvärden som ska respekteras.
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Kommunen gör inga nya ställningstaganden gällande områdena utan behåller
bedömningar i fördjupningen enligt förslag i utställningshandlingen.
13.
Syrenlunden samfällighetsförening har för avsikt att ta med marken S:2 i byggplanen
för att utveckla fastigheter.
Enligt Länsstyrelsen i Kalmar är marken utmärkt att bygga på. Vår kontaktperson i
detta ärende är: Jenny Sundström tel. 010-223 85 93. Med hänvisning till Jenny så
finns det inga hinder till bebyggelse på denna mark.
Enligt Sundström ska det inte vara ett kulturmärkt område/mark. Detta utgör en
utveckling för Djupvik som stödjer affärsutveckling i form av affär och restaurang. Då
samhället utvecklas så ser vi även detta projekt som en del i detta. Ett
fastighetsprojekt i denna del av Djupvik gör ingen åverkan på vare sig sjöutsikt,
strandlinje eller dylikt.
I dag används denna del som infart till Djupvik och att få bebyggelse med tillhörande
belysning kan bara ses som positivt då den normalt sett är väldigt mörk. Ur
miljövänlig aspekt ser vi också att hastigheten skulle minska. I dag sitter en 50-skylt
som sista skylt på väg ut ur Djupvik. Det som sker är att folk accelererar direkt efter,
vilket skulle förhindras med bebyggelse.
Kommunens kommentar:
I Kulturmiljöutredningen som tagits fram i samband med Fördjupningen bedöms
fastigheten och omkringliggande områden ha mycket höga kulturhistoriska värden
samt att kommunen bedömer att det finns karaktärsvärden längs den södra delen av
fastigheten som bör beaktas. Kommunens bedömning förblir att de delar av
fastigheten som berörs av ett bevarande även fortsättningsvis ska ligga inom detta
bedömningsområde och de nordvästra delarna av fastigheten som ligger inom
utredningsområde för bebyggelse fortsatt ska ligga inom det området.
Det finns inte några registrerade fornlämningar inom aktuellt område och något
tillstånd enligt Kulturmiljölagen behövs inte. Men anmälningsplikt enligt 2 kap 10 §
KML gäller, d v s om en fornlämning påträffas under arbetsföretaget ska arbetet
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
14.
Djupviks Samfällighetsförening nedan kallad Dsmf har tagit del av
utställningsförslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) och lämnar följande yttrande:
Djupviks Samfällighetsförening
Dsmf är väghållare för ca 23 km enskild väg i Djupviksområdet från Grönvik i söder
till Loftaområdet i norr. Antalet delägare/medlemmar är 460 st. Inom det aktuella
planområdet finns ytterligare två Samfällighetsföreningar (Lundebytorp-V:a.Vässby
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SMF och V:a Lufta SMFs) som tillsammans med Dsmf svarar för vägunderhåll och
reparationer av befintligt vägnät. Dsmf har i samråd med kommunen också tagit på
sig visst skötselansvar för badbryggan i Djupvik samt centralt beläget grönområde vid
korsningen Djupviksgatan och kustvägen.
Allmänt
Dsmf välkomnar att kommunen nu efter drygt 5 år har tagit fram ett
utställningsförslag till FÖP för Djupviksområdet. Dock tycker vi att dialogen med de
boende i området kunde varit bättre. Initialt hölls ett antal informationsmöten men då
huvudsakligen vintertid med begränsad möjlighet att närvara för det stora antalet
sommarboende.
Vi har också i andra sammanhang erfarit brister i kommunens vilja till dialog och
kommunikation med Dsmf, senast i ett trafiksäkerhetsärende som besvarades först
efter drygt 2 år.
Vi noterar dock med tillfredställelse att vårt yttrande 2012-02-07 över
samrådsförslaget på flera punkter besvarats positivt i samrådsredogörelsen och vi vill
här kommentera svaren samt de nya förutsättningar som tillkommit sedan
samrådsförslaget 2012. Av planförslagets angivna syfte framgår att målet är att
utreda möjliga exploateringsområden samtidigt som befintliga värden ska skyddas. Vi
delar den inriktningen men saknar hur detta mer konkret ska genomföras.
Kommunen anger ökade skatteintäkter som resultat av ökat permanentboende men
vi tycker att man på flera punkter inte vill ta kostnadsansvaret för kommunens del i
den framtida utvecklingen av området.
Vi noterar också med tillfredställelse kompletteringarna vad gäller BL§113, miljömål,
miljökvalitetsnormer, klimatförändringar tillgänglighet och sociala aspekter.
Särskilda synpunkter
1. Trafik, vägar och kommunikation (sid 57-59,82-83)
Vi har efterlyst information om vem som i framtiden ska ha huvudmannaskapet för
vägnätet? Vi är förvånade över kommunens svar att även i en framtid med behov av
utbyggt vägnät ska Dsmf ansvara för vägarna. Att bekosta utbyggnad av befintligt
vägnät ligger utanför DMFs mandat. Kommunen anger i huvudsak ekonomiska skäl
till sitt ställningstagande genom att huvuddelen av fastighetsägarna inte betalar skatt
till kommunen. Dock är det så att dessa betalar fastighetsavgift till kommunen och
vägarna nyttjas också i mycket stor utsträckning av besöksturismen som är en av
kommunens två huvudnäringar.
Den sedan 2011 pågående men utdragna avloppsutbyggnaden i Djupviksområdet
har inneburit att Dsmf ej kunnat underhålla kustvägen och Djupviksvägen till
acceptabel standard. Vi har därmed heller inte haft möjligheten att anlägga fasta
farthinder vilket det finns behov av. Tyvärr har kommunens VA-utbyggnad dragit ut
på tiden av skäl vi har svårt att förstå då utbyggnaden bekostas fullt ut av VAkollektivet.
Trafiksäkerheten ska prioriteras anges i förslaget vilket Dsmf givetvis ställer sig
bakom men vi tycker kommunen måste gå från ord till handling redan nu. Den för
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området viktigaste trafiksäkerhetsåtgärden är att åtgärda korsningen med väg 136.
Här har ett flertal allvarliga olyckor och incidenter inträffat och kommunen måste här
kraftfullt agera mot trafikverket för att i närtid få åtgärder till stånd. Dsmf har också
framfört andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder bl.a. en utvidgad
hastighetsbegränsning i området sommartid vilket länsstyrelse, polis och
transportstyrelse tidigare avslagit! I förslaget anges behov av GC-vägar vilket vi delar
men frågan är vem som ska bekosta dessa investeringar?
Kommunen har 2016 tillsammans med trafikverk och regionförbundet bekostat en
upprustning av kustvägen mellan Äleklinta och Grönvik. Vägsträckningen ligger
utanför planområdet men vi tycker den bör inkluderas i planen då den har en
väsentlig påverkan på Djupviksområdet. Trafiken på sträckan har ökat drastiskt då
åtgärderna som vidtogs gjort vägen mer tillgänglig för husbilar och övrig fordonstrafik.
Parkeringsproblematiken berörs i flera förslag på sidan 83. Vi är av den åsikten att
inga ytterligare p-platser kan anläggas väster om kustvägen samt på markområdet
(gamla hamnplan) mellan kustvägen och upp till restaurangen. Vi har också påtalat
att den trafikfarliga parkering som sker vid sidan av kustvägen i direkt anslutning till
badplatsen bör förhindras och vi ser ingen möjlighet att tillskapa ytterligare p-platser i
anslutning till badplatsen förutom den befintliga norr om campingen. Den oordnade
parkeringen vid restaurangen utgör också en trafiksäkerhetsrisk.
På sidan 57 anges att lokala föreningar och samfälligheter har ansvaret för skötsel
och renhållning av den befintliga p-platsen strax norr om campingen. Vi har ingen
kännedom om att så skulle vara fallet. Behov och förläggning av ytterligare p-platser
bör analyseras i planen och inte dröja till att framtida detaljplaner blir aktuella som
anges i förslaget.
Vi ser positivt på angivna ambitioner vad gäller trafiksäkerhet m.m. i förslaget och är
som nuvarande väghållare beredda att i dialog med kommunen bidra till en positiv
utveckling för ökad trafiksäkerhet.
2. Friluftsliv, rekreation och turism (sid 55, 83 - 84)
Badplatsen och stranden i Djupvik utgör sommartid en av de främsta attraktionerna
med många besökare som inte bor i området. Dsmf ansvarar idag för badbryggans
skötsel men vi menar att kommunen här bör ta sitt ansvar inte bara för badbryggan
utan för den EU-klassade badplatsen som helhet då badplatsen är belägen på
kommunal mark och i högsta grad är en kommunal angelägenhet för en
turistkommun.
Vi delar inte kommunens inställning i samrådsredogörelsen att badbryggan ska vara
enskild och att frågan inte ska hanteras i denna plan.
Vi anser fortfarande att badplatsens betydelse för boende och det rörliga friluftslivet
bör betonas i förslaget och att det här också bör anges att behov av åtgärder förutom
en ev. servicebyggnad finns redan idag.
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3. Strandskydd (sid 11,24,34) och Bebyggelseutveckling (sid 65 - 73)
Angivna avsnitt i planförslaget berör inte direkt DMF:s ansvar som väghållare men
har avgörande betydelse för föreningens medlemmar varför vi lämnar följande
kommentarer:
Vi välkomnar att utställningsförslaget i likhet med vårt tidigare yttrande nu har försetts
med ett avsnitt om strandskyddets betydelse och konsekvenser för den vidare
utvecklingen av området. () I detta sammanhang finner vi det anmärkningsvärt att
kommunen nyligen har beviljat bygglov för 12 sjöbodar i norra delen av planområdet.
Det strider mot intentionerna i detta förslag att strandområdet ska vara fredat för all
form av bebyggelse som inte är ämnad att främja det rörliga friluftslivet.
Vi tycker att den övergripande indelningen av planområdet har minskats från 4 till 3
områdestyper är bra då det klart anges var och i vilken grad exploatering kan ske
samt vilka områden som är skyddsvärda. Vi tycker dock fortsatt att förslaget bör
kompletteras med en uppskattning av den framtida utvecklingen vad gäller antalet
sommar resp. permanentboende.
I planförslaget anges fortsatt i viss mån motstridiga ambitioner vad gäller utformning
av tillkommande bebyggelse. Dels sägs att ny bebyggelse ska utformas så att de
överensstämmer med bebyggelsekaraktären i omgivningarna samtidigt som det
anges att bebyggelsen bör vara anpassad för permanentboende. Dagens krav på
permanentboende kan vara svåra att förena med tidigare byggnadstraditioner och
nuvarande bebyggelse som till dominerande del utgörs av sommarhus. Vi hoppas
dock att de riktlinjer för utformning av tillkommande bebyggelse som förslaget
innehåller ska tillämpas strikt i kommande detaljplaner och bygglovs-hantering.
Hanteringen av den framtida detaljplaneringen bör förtydligas med att det är
kommunen som bär ansvaret för att planeringen blir sammanhållen och i enlighet
med förslagets inriktning.
Vi ser det som väsentligt att den vidare utvecklingen av planområdet inte påverkar
områdets karaktär och att grönområden närmast kustvägen samt mellan
bakomliggande mark och kustområdet fortsatt skyddas som förslaget anger.
4. Sammanfattning
Vi yrkar på, att mot bakgrund av vad som ovan angivits, följande synpunkter
beaktas/förtydligas i det slutliga förslaget:
- åtgärda väganslutningen till väg 136.
- trafiksäkerhetsaspekterna vid badplats och restaurang
- inkludera kustvägen Äleklinta-Grönvik i planområdet.
- analys av parkeringsproblematiken.
- kommunalt huvudmannaskap för framtida vägnät
- badplatsens betydelse och kommunens ansvar för den
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- att framtida bebyggelseutformning inte påverkar områdets karaktär i någon större
grad.
Kommunens kommentar:
1. Trafik, vägar och kommunikation
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken kring korsningen väg
136 – Djupviksvägen och är positiva till en utveckling av en trafiksäker och funktionell
korsningslösning. När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också en diskussion
med Trafikverket, som ansvarar för väg 136, aktuell.
Kostnader för nya investeringar och för underhåll av vägar samt frågan om
huvudmannaskap för vägar inom Djupviksområdet får utredas i ett detaljplaneskede
då det är allt för detaljerat att ta ställning till i en fördjupad översiktsplan som är ett
övergripande och icke juridiskt bindande dokument.
Borgholms energi är i slutskedet av VA-utbyggnaden men tidsplanen kan ha
förskjutits något p.g.a. att fokus under en period fick läggas på uppbyggnaden av
avsaltningsverket i Sandvik som behövdes till följd av den akuta vattenbrist som
uppstod på ön.
Beläggningen av vägsträckningen Äleklinta-Grönvik är en del av projektet
Ölandsleden som jobbar för att skapa en sammanlänkad cykelväg mellan Ölands
norra och södra udde. De avgränsningar som utgör fördjupningens plangräns
omfattar det område som utpekades för utredning i översiktsplanen från 2002.
Kommunen uppmärksammar i FÖP:en den problematik som finns kring parkering vid
badplatsen men frågan är allt för detaljerad för att utredas i ett övergripande
dokument som en fördjupning. Det är tydligt att frågan måste hanteras noggrannare
vilket måste ske i ett nästkommande detaljplaneskede.
2. Friluftsliv, rekreation och turism
Kommunen står fast vid att bryggan ska vara enskild då det finns många liknande
bryggor på kommunal mark på Öland. I samrådsredogörelsen framförde kommunen
att det finns utrymme för diskussion i denna fråga men det måste hanteras i ett
senare skede.
3. Strandskydd och Bebyggelseutveckling
Hamnen i Lofta är sedan tidigare detaljplanelagd som småbåtshamn och det
medgivna bygglovet är beslutat i enlighet med gällande detaljplan.
Kommunens intention är att öppna upp för mer permanentbostäder bl.a. genom
hantering av byggrätternas storlek men kan inte styra hur en fastighet i slutändan
används. Det är därför svårt för kommunen att ge några närmare uppgifter om antalet
sommar- respektive permanentboende.
Det är också svårt att uppge någon siffra för antalet totala nya bostäder då ett
övergripande utredningsområde för bebyggelse i FÖP:en inte innebär någon garanti
för att det till slut blir en byggnation. I en detaljplan utreds förutsättningar för
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byggnation noggrant men det finns inga garantier inbyggda i en sådan process heller
då det kan visa sig att platsen i slutändan är olämplig att ta i anspråk.
Gällande framtida utveckling och utformning av tillkommande byggnation är
kommunens ambition att förhålla sig till den struktur, karaktär och de värden som
finns i Djupvik. Förhoppningen är också att de som väljer att bosätta sig i Djupvik och
på Öland gör det av kärlek och förståelse till platsen och därmed respekterar de
förutsättningar som finns.
15.
Som permanentboende på Ivans Markväg 2(Lofta) anser vi att översiktsplanen
medför positiva konsekvenser. Vi har fullt förtroende för att kommunen m.fl. har gjort/
gör ett fullgott arbete. I förlängningen kanske vi blir fler permanentboende med en
utökad kommunal service, privat service och arbetstillfällen som följd.

Kommunens kommentar: Noteras
16.
1. Allmänt
Undertecknad välkomnar rubricerad plan och Borgholms kommun (BK) positiva
beslut om planbesked för del av fastigheten Djupvik 3:1, som säger att
detaljplaneutredningen i framtiden kan inledas för två tomter på den bakre delen av
Djupvik 3:1.
Undertecknads uppfattning avseende strandskydd och erosion kvarstår.
Strandskyddet måste hanteras från fall till fall, för att inte försvåra en möjlig
utvecklingspotential hos en enskild fastighet. I det fall då t.ex. en allmän väg löper
strandnära (inom 40-45 m från stranden) och den mellanliggande marken är
kommunal eller ”kronomark”, borde strandskyddet i enskilda fall kunna sättas lägre
än 300 och t.o.m. lägre än 100 m. Det har ju också visat sig att så uppenbarligen
varit fallet vid tillkomsten av nya byggnader i området. Även erosionsrisk längs
kustremsan (FÖP, s 61, 69) måste bedömas individuellt beroende på ev. planerad
byggnation (väg/fastighet) i det enskilda fallet.
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2. Fastigheten Djupvik 3.1
Huvuddelen av fastigheten Djupvik 3.1 är enligt idag gällande detaljplan från 15 mars
1971 s.k. allmän plats-park.
Undertecknade begär härmed att detta beslut hävs och att vi som fastighetsägare av
fastigheten Djupvik 3.1 återfår vår fulla nyttjanderätt av hela fastigheten.
Vi hävdar att beslutet om allmän plats-park i detaljplanen från 1971 fattades med
tveksamma såväl motiv som behov. Av olika skäl gavs inte tillfälle för dåvarande
fastighetsägare, Bo von Krusenstierna, att yttra sig före beslutet fasställdes.
Såsom området nu utvecklats och avses utvecklas enligt nu gällande förslag till FÖP
avsnitt 4. FRAMTIDA MARKANVÄNDNING, torde behovet av att fastigheten Djupvik
3.1 huvuddel ska stå till förfogande som allmän plats-park vara överspelat sedan
länge. PBL avseende planbesked och bygglov och nu gällande förslag till FÖP,
särskilt avsnittet 4. FRAMTIDA MARKANVÄNDNING, ger dessutom BK tillräckliga
styrmedel för hur de vill att fastigheten skall kunna utvecklas.
Att huvuddelen av fastigheten är s.k. allmän plats-park innebär avsevärda, närmast
obegränsade inskränkningar i hur fastighetsägaren kan nyttja sin egen ägandes
egendom. En sådan form av inskränkning av ägande- och nyttjanderätten anser vi
tillhör svunna tider och den ligger definitivt inte i linje med nutidens (inte minst EU)
syn på äganderätten.
Nu, när FÖP för Djupviksområdet står inför fastställande och nya detaljplaner
kommer att upprättas, är både tillfället och möjligheten att häva beslutet i detaljplanen
över Djupvik från 1971 avseende att huvuddelen av fastigheten Djupvik 3.1 är
avdelad som allmän plats-park.
3. Sammanfattning - Framställan
Undertecknade begär härmed att den del av detaljplanen över Djupvik från 15 mars
1971, där det stadgas att huvuddelen av fastigheten Djupvik 3.1 betecknas som
allmän plats-park, hävs och att vi som fastighetsägare av fastigheten Djupvik 3.1
återfår vår fulla nyttjanderätt av hela fastigheten.
Kommunens kommentar:
För att ändra användningen från allmän plats, park eller plantering, till någon annan
användning måste en ny detaljplan upprättas.
Kommunen har för avsikt att i framtiden ta fram ett antal nya detaljplaner för Djupvik
och i det skedet kan det vara lämpligt att se över ändamål och huvudmannaskap.
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17.
Undertecknad ägare av fastigheten Djupvik 1:108 får härmed inkomma med följande
synpunkter över Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling
KSau 2017-06-13.
Jag anser att planförslaget bör revideras med hänsyn till de synpunkter som
Länsstyrelsen och andra sakägare lämnat under planprocessen och vilka redovisats i
samrådsredogörelsen samt att vissa frågor rörande strandskyddet bör klarläggas.
Exploatering väster om befintlig bebyggelse
Under 2010-2012 var vi i kontakt med Borgholms kommun ett antal gånger
angående exploatering av eventuella grönområden. De svar vi fick var att det inte
kommer att bebyggas på dessa grönområden, det var mycket viktigt för oss att får
det beskedet när vi skulle förvärva och utveckla fastigheten.
Länsstyrelsen har i yttrande (samrådsredogörelsen, sid 11-12) anfört att kommunen
behöver nyansera den bebyggelseutveckling som föreslås utifrån de begränsade
möjligheter som finns att upphäva strandskyddet, samt att kommunen bör tydliggöra i
text och karta att det inte finns någon möjlighet till bebyggelseutveckling mellan
befintlig bebyggelse och strandlinje. I kommunens kommentar anges att förslaget ska
justeras så att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och
strandlinjen.
Kommunen har på flera ställen i samrådsredogörelsen klargjort att markområdet
väster om befintliga byggnader ska bevaras och skyddas från vidare exploatering
(samrådsredogörelsen, sid. 43, 47 och 53). Vidare har kommunen angivit att
strandskyddet hindrar exploatering väster om befintlig bebyggelse och att det finns
bättre lämpad mark som fortfarande är vattennära och attraktiv att bo på.
Kommunen har alltså i samrådsredogörelsen klargjort att det inte är aktuellt med
exploatering väster om befintliga byggnader och att strandskyddet dessutom hindrar
vidare exploatering. Denna ståndpunkt har enligt min uppfattning inte arbetats in i
utställningshandlingen.
Bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig. I västra Djupvik längs med kustvägen finns
inte någon sammanhållen bebyggelselinje. Med hänsyn till kommunens uppfattning
att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen är det
missvisande att en i princip obruten bebyggelselinje angivits på karta 28 (prickad
linje, jämför med sid. 77). Den angivna linjen stämmer inte med verkliga förhållanden,
då det förekommer flera större ”luckor” mellan de befintliga byggnader som är
placerade närmast kustvägen. Antingen bör den angivna ”bebyggelselinjen” tas bort
från kartan eller får den med större noggrannhet ritas om för att spegla verkliga
förhållanden.
Med hänsyn till kommunens principiella uppfattning att ingen bebyggelse föreslås
mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen bör även karta 27 revideras. I de fall där
det förekommer större ”luckor” mellan befintliga byggnader närmast kustvägen,
måste den bebyggelse som ligger närmast österut ses som den bebyggelse som
ligger närmast strandlinjen. Det finns då ingen anledning att peka ut dessa områden
(luckor) som utredningsområden för bebyggelse. Tvärtom bör de, i enlighet med
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kommunens principiella uppfattning, pekas ut som områden som ska bevaras. Detta
återspeglar även regelverket för strandskydd bättre, eftersom strandskyddet om 300
meter återinträder om en detaljplan upphävs eller görs om och möjligheterna att få
strandskyddsdispens måste vara synnerligen begränsade.
Strandskyddet
Karta 14 visar strandskydd om 100 respektive 300 meter. Kartan måste vara felaktig
eftersom avståndet från strandlinjen till linjen för 100 meter är lika långt som
avståndet från linjen från 100 meter till 300 meter.
Kommunens kommentar:
- Kommunen delar synpunkten om att bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig och att
detta återspeglas i en varierande bebyggelsestruktur längs med Kustvägen.
Bebyggelselinjen är framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast.
I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen upp till bebyggelselinjen uppdelad i
två områden. Stenkusten, området mellan strandlinjen och Kustvägen, låg inom
kategorin skyddas bevaras och området mellan Kustvägen och bebyggelselinjen låg
inom kategorin skyddas. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat sin
områdesindelning gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre
indelningar istället för fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att
hela området mellan strandlinjen och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori,
bevarande, vilket tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny
bebyggelse väster om befintlig bebyggelse.
Kartan med strandskydd har uppdaterats och visar nu strandskyddet som det ser ut
idag. I och med att det finns en gällande detaljplan för stora delar av Djupvik är
strandskyddet på många ställen upphävt. Tas en ny detaljplan fram eller om området
slutar att omfattas av detaljplan återinträder det generella strandskyddet på 100
meter.
Till detta kan tilläggas att en FÖP är ett övergripande dokument som beskriver
riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt
att se att de grova avgränsningarna som finns i fördjupningen (t.ex. område där
kommunen kan tänka sig en bebyggelseutveckling) inte per automatik innebär en
självklar möjlighet till bebyggelse. Varje nytt område där det från fastighetsägare
finns önskemål om byggnation föregås av ett detaljplaneskede som är en utredning
av markens lämplighet vilket alltid görs när en ny detaljplan tas fram. En detaljplan är,
till skillnad från en fördjupning, ett mycket mer precist dokument som dessutom har
juridisk verkan (kan t.ex. överklagas vilket en FÖP inte kan) men det finns inga
garantier inbyggda i ett sådant arbete heller då det finns många olika aspekter att ta
hänsyn till och oväntade förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång.
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18.
Undertecknad ägare av fastigheten Djupvik 1:130 får härmed inkomma med följande
synpunkter över Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling
KSau 2017-06-13.
Jag anser att planförslaget bör revideras med hänsyn till de synpunkter som
Länsstyrelsen och andra sakägare lämnat under planprocessen och vilka redovisats i
samrådsredogörelsen samt att vissa frågor rörande strandskyddet bör klarläggas.
Exploatering väster om befintlig bebyggelse
Länsstyrelsen har i yttrande (samrådsredogörelsen, sid 11-12) anfört att kommunen
behöver förtydliga den bebyggelseutveckling som föreslås, samt att kommunen bör
tydliggöra i text och karta att det inte finns någon möjlighet till bebyggelseutveckling
mellan befintlig bebyggelse och strandlinje. I kommunens kommentar anges att
förslaget ska justeras så att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse
och strandlinjen.
Kommunen har på flera ställen i samrådsredogörelsen klargjort att markområdet
väster om befintliga byggnader ska bevaras och skyddas från vidare exploatering
(samrådsredogörelsen, sid. 43, 47 och 53). Vidare har kommunen angivit att det finns
bättre lämpad mark som fortfarande är vattennära och attraktiv att bo på.
Vid möte med kommunens ansvariga planarkitekt, Thomas Nilausen, 24/8
bekräftades att kommunens ståndpunkt är att ingen ny bebyggelse ska ske väster
om befintliga byggnader.
Kommunen har alltså i samrådsredogörelsen klargjort att det inte är aktuellt med
exploatering väster om befintliga byggnader. Denna ståndpunkt har enligt min
uppfattning inte arbetats in i utställningshandlingen.
Bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig. I västra Djupvik längs med kustvägen finns
inte någon sammanhållen bebyggelselinje. Med hänsyn till kommunens uppfattning
att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen är det
missvisande att en i princip obruten bebyggelselinje angivits på karta 28 (prickad
linje, jämför med sid. 77). Den angivna linjen stämmer inte med verkliga förhållanden,
då det förekommer flera större ”luckor” mellan de befintliga byggnader som är
placerade närmast kustvägen. Antingen bör den angivna ”bebyggelselinjen” tas bort
från kartan eller får den med större noggrannhet ritas om för att spegla verkliga
förhållanden.
Med hänsyn till kommunens tydliga ståndpunkt att ingen bebyggelse föreslås mellan
befintlig bebyggelse och strandlinjen bör även karta 27 revideras. I de fall där det
förekommer större ”luckor” mellan befintliga byggnader närmast kustvägen, måste
den bebyggelse som ligger närmast österut ses som den bebyggelse som ligger
närmast strandlinjen. Det finns då ingen anledning att peka ut dessa områden
(luckor) som utredningsområden för bebyggelse. Tvärtom bör de, i enlighet med
kommunens principiella uppfattning, pekas ut som områden som ska bevaras.
Strandskyddet
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Karta 14 visar strandskydd om 100 respektive 300 meter. Kartan måste vara felaktig
eftersom avståndet från strandlinjen till linjen för 100 meter är lika långt som
avståndet från linjen från 100 meter till 300 meter.
Kommunens kommentar:
- Kommunen delar synpunkten om att bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig och att
detta återspeglas i en varierande bebyggelsestruktur längs med Kustvägen.
Bebyggelselinjen är framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast.
I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen upp till bebyggelselinjen uppdelad i
två områden. Stenkusten, området mellan strandlinjen och Kustvägen, låg inom
kategorin skyddas bevaras och området mellan Kustvägen och bebyggelselinjen låg
inom kategorin skyddas. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat sin
områdesindelning gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre
indelningar istället för fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att
hela området mellan strandlinjen och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori,
bevarande, vilket tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny
bebyggelse väster om befintlig bebyggelse.
- Kartan med strandskydd har uppdaterats och visar nu strandskyddet som det ser ut
idag. I och med att det finns en gällande detaljplan för stora delar av Djupvik är
strandskyddet på många ställen upphävt. Tas en ny detaljplan fram eller om området
slutar att omfattas av detaljplan återinträder det generella strandskyddet på 100
meter.
Till detta kan tilläggas att en FÖP är ett övergripande dokument som beskriver
riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt
att se att de grova avgränsningarna som finns i fördjupningen (t.ex. område där
kommunen kan tänka sig en bebyggelseutveckling) inte per automatik innebär en
självklar möjlighet till bebyggelse. Varje nytt område där det från fastighetsägare
finns önskemål om byggnation föregås av ett detaljplaneskede som är en utredning
av markens lämplighet vilket alltid görs när en ny detaljplan tas fram. En detaljplan är,
till skillnad från en fördjupning, ett mycket mer precist dokument som dessutom har
juridisk verkan (kan t.ex. överklagas vilket en FÖP inte kan) men det finns inga
garantier inbyggda i ett sådant arbete heller då det finns många olika aspekter att ta
hänsyn till och oväntade förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång.
19.
Undertecknad ägare av fastigheten Djupvik 1:72 inkommer härmed med följande
synpunkter över Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling
KSau 2017-06-13.
Jag anser att planförslaget bör revideras med hänsyn till de synpunkter som
Länsstyrelsen och andra sakägare lämnat under planprocessen och vilka redovisats i
samrådsredogörelsen samt att vissa frågor rörande strandskyddet bör klarläggas.
Exploatering väster om befintlig bebyggelse
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Länsstyrelsen har i yttrande (samrådsredogörelsen, sid. 11-12) anfört att kommunen
behöver nyansera den bebyggelseutveckling som föreslås utifrån de begränsade
möjligheter som finns att upphäva strandskyddet, samt att kommunen bör tydliggöra i
text och karta att det inte finns någon möjlighet till bebyggelseutveckling mellan
befintlig bebyggelse och strandlinje. I kommunens kommentar anges att förslaget ska
justeras så att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och
strandlinjen.
Kommunen har på flera ställen i samrådsredogörelsen klargjort att markområdet
väster om befintliga byggnader ska bevaras och skyddas från vidare exploatering
(samrådsredogörelsen, sid. 43, 47 och 53). Vidare har kommunen angivit att
strandskyddet hindrar exploatering väster om befintlig bebyggelse och att det finns
bättre lämpad mark som fortfarande är vattennära och attraktiv att bo på.
Kommunen har alltså i samrådsredogörelsen klargjort att det inte är aktuellt med
exploatering väster om befintliga byggnader och att strandskyddet dessutom hindrar
vidare exploatering. Denna ståndpunkt har inte arbetats in i utställningshandlingen,
vilket får anses som en stor avvikelse och brist.
Bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig. I västra Djupvik längs med kustvägen finns
inte någon sammanhållen bebyggelselinje. Med hänsyn till kommunens uppfattning
att ingen bebyggelse föreslås mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen är det
missvisande att en i princip obruten bebyggelselinje angivits på karta 28 (prickad
linje, jämför med sid. 77). Den angivna linjen stämmer inte med verkliga förhållanden,
då det förekommer flera större ”luckor” mellan de befintliga byggnader som är
placerade närmast kustvägen. Antingen bör den angivna ”bebyggelselinjen” tas bort
från kartan eller får den med större noggrannhet ritas om för att spegla verkliga
förhållanden.
Med hänsyn till kommunens principiella uppfattning att ingen bebyggelse föreslås
mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen bör även karta 27 revideras. I de fall där
det förekommer större ”luckor” mellan befintliga byggnader närmast kustvägen,
måste den bebyggelse som ligger närmast österut ses som den bebyggelse som
ligger närmast strandlinjen. Det finns då ingen anledning att peka ut dessa områden
(luckor) som utredningsområden för bebyggelse. Tvärtom bör de, i enlighet med
kommunens principiella uppfattning, pekas ut som områden som ska bevaras. Detta
återspeglar även regelverket för strandskydd bättre, eftersom strandskyddet om 300
meter återinträder om en detaljplan upphävs eller görs om och möjligheterna att få
strandsskyddsdispens måste vara synnerligen begränsade.
Strandskyddet
Karta 14 visar strandskydd om 100 respektive 300 meter. Kartan måste vara felaktig
eftersom avståndet från strandlinjen till linjen för 100 meter är lika långt som
avståndet från linjen från 100 meter till 300 meter.
Område 3B
Vidare visar karta 29 ett område benämnt 3B som möjligt att bebygga. Vi tycker att
man skall ta bort område 3B (som ligger öster om vår fastighet Djupvik 1:72) som ett
tänkbart område för bebyggelse eftersom det delvis hänger ihop med Alvaret som
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bildar en enhet samt det rika fågelliv som detta område utgör bla pga den våtmark
som detta område är året runt.
En annan anledning till att vi tycker att det skall tas bort från möjlig bebyggelse är att
det inte går att bebygga utan att dränera hela detta område och om man skulle välja
att fylla ut området så kommer vi att drabbas av att vattnet hamnar på vår tomt
istället.
Detta område är dessutom ett paragraf 113-område och är avsatt som grönområde
för vår och de intilliggande fastigheterna, vi har idag en fantastiskt fin kontakt med
Alvarsmarken, korna, väderkvarn mm via detta grönområde.
Se nedan bild på den fina men vattensjuka marken.

Kommunens kommentar:
Kommunen delar synpunkten om att bebyggelsen i Djupvik är gles och luftig och att
detta återspeglas i en varierande bebyggelsestruktur längs med Kustvägen.
Bebyggelselinjen är framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast.
I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen upp till bebyggelselinjen uppdelad i
två områden. Stenkusten, området mellan strandlinjen och Kustvägen, låg inom
kategorin skyddas bevaras och området mellan Kustvägen och bebyggelselinjen låg
inom kategorin skyddas. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat sin
områdesindelning gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre
indelningar istället för fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att
hela området mellan strandlinjen och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori,
bevarande, vilket tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny
bebyggelse väster om befintlig bebyggelse.
Kartan med strandskydd har uppdaterats och visar nu strandskyddet som det ser ut
idag. I och med att det finns en gällande detaljplan för stora delar av Djupvik är
strandskyddet på många ställen upphävt. Tas en ny detaljplan fram eller om området
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slutar att omfattas av detaljplan återinträder det generella strandskyddet på 100
meter.
Gällande område 3B så har det i utställningshandlingen av FÖP:en lagts till område
2E, bebyggelse kan ske med särskild hänsyn till platsens värden, till följd av
förtydligandet av områdesindelningen.
I och med en ändring av plan- och bygglagen (PBL) kommer samtliga förordnanden
enligt § 113 att upphävas fr.o.m. 2019-01-01.
Till detta kan tilläggas att en FÖP är ett övergripande dokument som beskriver
riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt
att se att de grova avgränsningarna som finns i fördjupningen (t.ex. område där
kommunen kan tänka sig en bebyggelseutveckling) inte per automatik innebär en
självklar möjlighet till bebyggelse. Varje nytt område där det från fastighetsägare
finns önskemål om byggnation föregås av ett detaljplaneskede som är en utredning
av markens lämplighet vilket alltid görs när en ny detaljplan tas fram. En detaljplan är,
till skillnad från en fördjupning, ett mycket mer precist dokument som dessutom har
juridisk verkan (kan t.ex. överklagas vilket en FÖP inte kan) men det finns inga
garantier inbyggda i ett sådant arbete heller då det finns många olika aspekter att ta
hänsyn till och oväntade förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång.
20.
I egenskap av ägare till fastigheten Borgholm Djupvik 1:27, får vi inkomma med
följande synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet.
1. Bakgrund
1.1 Fastigheten Borgholm Djupvik 1:27 är indelad i två enklaver, en bebyggd del norr
om Lundebytorpvägen (1:27-1) och en obebyggd del (1:27-2) utmed Djupviks
kustväg vid korsningen med Grönbäcks gata. Den obebyggda delen av fastigheten
kallas fortsättningsvis för ”Området”.
1.2 Området omfattas huvudsakligen av detaljplan 101 från den 15 mars 1971 enligt
vilket Området är avsett som allmän plats i form av park eller plantering. För en
mindre remsa mot fastighetens östra gräns gäller detaljplan 92 från den 21 mars
1968, även här anges marken vara avsedd för park eller plantering.
1.3 Området är upplåtet med ett förordnande enligt §113 byggnadslagen och ska
enligt uppgift förvaltas av Djupviks Samfällighetsförening. Genom
övergångsbestämmelserna till den nya plan- och bygglag som infördes år 2010
kom dock dylika förordnanden att tidsbegränsas och de upphör att gälla år 2018,
se s. 24 i förslaget. Det aktuella förordnandet utgör således inte något hinder mot
att Området utreds för annat ändamål än allmän plats.
1.4 Området används i nuläget inte som park eller plantering och fyller inte
funktionen av allmän plats. Marken röjs från gräs och sly två gånger per år, men
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används inte för rekreation, friluftsliv eller andra aktiviteter.
2. Målsättningar i förslaget till fördjupad översiktsplan
2.1 Enligt s. 15 i förslaget till fördjupad översiktsplan syftar planarbetet till att utveckla
Djupvik för permanentboende då det länge har funnits en efterfrågan på bostäder
och ett högt byggtryck. Målsättningen är att utveckla planområdet så att fler ska få
möjlighet att bosätta sig i Djupvik och att förbättra underlaget för service genom fler
permanentboende.
2.2 Djupviksområdets styrka beskrivs på s. 15 i förslaget på så sätt att området har
unika förutsättningar i form av närhet till Kalmarsund och vacker natur. För att kunna
uppnå syftet med översiktsplanen, dvs. att locka permanentboende, är det alltså
viktigt att frigöra mark belägen i natursköna omgivningar med närhet till Kalmarsund.
Den mark som finns inom Området uppfyller mer än väl dessa kriterier och skulle, om
det frigörs för bebyggelse, kunna förväntas locka människor att satsa på
nybyggnation för bosättning i Djupvik.
3. Områdets behandling i förslaget till översiktsplan
3.1 Som angetts ovan används Området inte för friluftsliv. Det består av bevuxen
mark utan särskilda naturvärden. Följaktligen betecknas Området inte som en
plats med naturvärde (se s. 35 i förslaget). Vidare saknas kulturhistoriskt värde (se s.
40 i förslaget) och Området är inte av särskild vikt ur rekreationssynpunkt (se s. 54 i
förslaget). Området ligger inte i vägen för någon viktig utblick mot vattnet (se s. 44 i
förslaget) och saknar fornlämningar (se s. 45 i förslaget).
3.2 Området anges trots detta, på s. 75 i förslaget, utgöra ett sådant område som ska
bevaras. Området faller under beteckningen 1J på s. 77 i förslaget, innebärande att
Området skulle ha inverkan på bebyggelselinjen mot Kustvägen. Området skulle
utgöra en viktig utblick och ett värdefullt område för landskapsbilden.
3.3 Området är visserligen beläget längs med kustvägen. Området har dock en area
om ca 8500 kvm och skapar, som framgår av illustrationen på s. 73 i förslaget, ett
”hack” i bebyggelselinjen. Enligt s. 73 i förslaget skulle mark längs med befintlig
bebyggelselinje såväl omedelbart norr om Området som omedelbart söder om
Området få tas i anspråk för bebyggelse, betydligt närmare kustvägen än
Områdets östra gräns.
3.4 Det finns inte någon anledning att låta det uppkomma ett ”hack” i
bebyggelselinjen just på platsen för Området i syfte att bevara en grönyta som inte
används. Det bevarandeändamål som föreligger, dvs. att upprätthålla en viss
bebyggelselinje, skulle tillvaratas lika väl om den del av Området som ligger
väster om omgivande bebyggelselinje skulle bevaras, medan den del av Området
som ligger öster om omgivande bebyggelselinje skulle kunna utredas för
bebyggelse. På detta sätt skulle frigöras mycket attraktiv mark som kan locka
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nyinflyttade till Djupvik samtligt som intresset av en sammanhållen bebyggelselinje
iakttas. När det gäller anpassningen av ny bebyggelse till de byggnader som finns i
bebyggelselinjen norr och söder om Området finns goda möjligheter att åstadkomma
enhetlighet genom planbestämmelser i kommande detaljplaner.
4. Sammanfattning
4.1 Målsättningen med översiktsplanen skulle tas tillvara på ett bättre sätt om endast
den del av Området som ligger väster om nuvarande bebyggelselinje anges som
bevarandeområde och den del av Området som ligger öster om nuvarande
bebyggelselinje skulle utredas för bebyggelse.
4.2 Området saknar särskilda skäl för bevarande bortsett från intresset att bibehålla
en viss bebyggelselinje. Det saknas skäl att bryta befintlig bebyggelselinje vid
Området. Upplevelsevärdena skulle tillvaratas lika väl genom en enhetlig
bebyggelselinje som av ett ”hack” i bebyggelselinjen. De tomter som skulle kunna
frigöras öster om bebyggelselinjen är precis sådan mark som skulle vara attraktiv
för att locka nya permanentboende, varigenom det övergripande syftet med planen
kan tillvaratas.
Kommunens kommentar:
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-22 § 66 att bevilja positivt
planbesked gällande fastigheten Djupvik 1:27-2 och gav i uppdrag åt förvaltningen att
upprätta detaljplan för området.
21.
Följande är synpunkter på, och kommentarer till den fördjupade översiktsplanen
utifrån perspektiv av fastigheterna 1:15, 1:126, 1:127, 1:128, inklusive dessa
fastigheters gemensamma mark.
Förutsättningar för vår inlaga är att vi refererar till markytorna söder om
Djupviksvägen, eftersom det är dessa vi känner väl till. Norr om Djupviksvägen finns
liknande förhållanden som de vi vill anföra, men dessa kan vi inte detaljerna kring.
Fastighet 1:15 osv. Markägarnas synpunkter
Fastigheten 1:15 ska i den fördjupad översiktplan för Djupviksområdet 2017
betecknas som ”utredningsområde för bebyggelse” på samma sätt som övriga
omkringliggande fastigheter.
Annat är utifrån denna plans egen redovisning inkonsekvent och utan grund.
Fastigheterna - allmän beskrivning
Fastigheterna 1:15, 1:126, 1:127, 1:128 och gemensam mark § 113, ägs gemensamt
av ättlingarna (barbarnsbarn) till Erland Pettersson, som runt 1890 av Kronan fick
köpa en bit ”krono-överloppsmark” och här kunde bygga ett ”småställe” till sin familj.
På fastigheten 1:15 finns endast byggnader uppförda runt 1890. Det finns murar från
samma tid samt en kallmur, efter Djupviks kustväg, uppförd ca 1940 i samband med
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att fastigheten börjar användas för fritidsboende.
Det finns outnyttjade byggnadsrätter (1:126, 1:127, 1:128) inom den ursprungliga
fastigheten. De aktuella fastigheterna regleras enligt detaljplan 139 ifrån 1976 och
således även av §113 BL.
I denna inlaga kommer den av oss ägda marken, med de fyra
fastighetsbeteckningarna enligt ovan, att benämnas 1:15. Djupviks kustväg kommer
även att kallas ”kustvägen”.
Vi (nu tre delägare) betraktar ursprungsfastigheten fortfarande som en helhet.
Fastigheten med sina byggnader sköts på ett sätt som kan synliggöra hur
levnadsförutsättningarna i Djupvik var inom fastigheten, då den ursprungligen
bebyggdes.
Ägarna har inte för avsikt att på något avgörande sätt förändra detta, dvs kommer
inte att sälja mark eller att uppföra byggnader, annat än vad anslutning till det
kommunala avloppet kräver.
Översitsplanen har ambition att täcka in/ reglera identifierade värden – miljö, kultur
etc. Vi som fastighetsägare arbetar, och har arbetat med, likartade ambitioner under
lång tid vad gäller skötsel av byggnader och mark. Detta för att bevara en
kulturhistoria och för att vidmakthålla värden som planen betonar, tex markens
beskaffenhet (den magra alvarmarken) och områdets öppenhet.
Vi vill i det följande peka på inkonsekventa ställningstaganden i den 2017 utställda
fördjupande översiktplanen.
Mål för Djupvik
I det aktuella planarbetet beskrivs en del namngivna och bevarandevärda företeelser
– miljö, kultur etc., samt kommunala utvecklingsambitioner.
Närmast som en självklarhet kommer ambition och värdering att i vissa fall att stå i
konflikt gentemot varandra. Ex: ökat fast boende, mer bebyggelse kontra öppenhet
och landskapsvärden.
Kommunens mål är att området ska utvecklas och att fler ska få möjlighet att bo inom
Djupviksområdet. Planen ser på möjligheten att emellan den befintliga bebyggelsen
lägga in ny bebyggelse, dvs att utöka antalet möjliga tomter, både för fritids- och
permanentboende. I planen betonas områdets kvaliteter bland annat som luftighet /
och öppenhet.
Detta är motsägelsefullt:
Om man ger efter för trycket att öka tätheten i bebyggelsen är det inte säkert att det
är så attraktivt längre. Det man ser framför sig som en konsekvens av
översiktsplanen är en förtätning av befintligt villastruktur – friliggande bebyggelse på
allt mindre tomter utan att planen i klartext talar om byggnadstyper, hushöjder eller
tomtstorlekar. Har alternativa utvecklingsplaner undersökts? Till exempel nya
bebyggelseområden inom näravstånd till kusten och med tillåten högre exploatering.
”Emmetorp” är delvis ett sådant exempel. Dvs bebyggelse i skogsdunge med
naturskön alvarmark/beteshage orörd emellan Djupviksområdets service och
attraktiva strand.
Synpunkter på planens redovisning av Utredningsområde för bebyggelseutveckling;
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karta 30, samt 27, 28, och 29, med avseende på den västra delen av fastigheten
1:15´s klassning som ”områden som ska bevaras”: karta 27 och 28. Jämförelse med
fastigheterna 1:7, 1:13 och 1:14 som i planen anges som ”Utredningsområde för
bebyggelseutveckling.”: ”Bevaras” antas här uttydas ”ej bebyggas”. Om annan
innebörd av begreppet ”bevaras” avses så måste detta beskrivas i klartext, liksom
vilka bestämmelser som åberopas. Vad åligger fastighetsägare av områden som
skall bevaras?
Översiktsplanen anger att det kan bli möjligt att uppföra fler byggnader i linje med
den befintliga husraden längsefter kustvägen – alla med ungefär samma avstånd
ifrån vägen och strandlinjen, enl. karta 27.
Enligt karta 30 är 1:7´s del mot sydväst, 1:13´s del mot sydväst, 1:14´s del mot
(nord)väst utredningsområde för bebyggelseutveckling. Alla planbestämmelser för
dessa är i gällande plan lika med 1:15.
Det framgår inte i översiktplanen varför 1:15 ges annan plan för
bebyggelseutveckling än all annan privatägd mark söder om Djupviksvägen. se karta
27 och 28.
Övriga områden som på karta 28 markerats som ”bevaras” (grå) ägs av Borgholms
kommun eller (tidigare) Vägverket; dvs innanför Djupviksbadet vid centrum- utan
fastighetsbeteckning, och grusytan söder om, och innanför, campingen.
Den i denna fråga aktuella marken inom 1:15, motsvarar ca 100 m innanför
fastighetens mur mot kustvägen. Områdets begränsning mot norr och söder går i
tomtgräns. Områdets begränsning mot öster verkar godtycklig. Den har inte
anknytning till andra planbegränsningar som tex lägen på andra tomtgränser, lägen
på diken eller annat avläsbart i naturförutsättningar. Möjligen är linjen dragen nära en
otydlig gräns för en äldre lusernåker som vi/markägarna fortsätter att hålla öppen
alltsedan småbruket lades ned på 1930- talet.
Synpunkter på de i planen redovisade värdena
De angivna värdena som översiktplanen nämner som viktiga är:
- mycket höga kulturhistoriska värden
- mycket höga naturvärden
- strandskydd
Den västra delen av 1:15 redovisas på översiktplanens kartmaterial som följer:
karta 15: del av 1:15 är inte klassat som att det har ”naturvärde”.
karta 16: delen är inte klassat som att det har höga ”kulturhistoriska värden”.
karta 18: det finns ingen fornlämning
karta 21: delen är inte ”område som är av särskild vikt ur rekreationssynpunkt”
karta12: jordartskarta - På kartan är det utmärkt klappersten på ett område som rakt
över delas med muren mellan 1:15 och 1: 13. Geologin på1:15 kan således inte
innebära skälet till bedömningen att 1:15 ska bevaras eftersom den norra delen av
ytan med denna marktyp är ”utredningsområde för bebyggelseutveckling”.
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Strandskyddet gäller ej för dessa områden, eftersom skyddet här sträcker sig från
stranden i väster upp till Djupviks kustväg.
Enligt uppgift (telefonsamtal med Borgholms kommun) kan bedömningen ”bevara”
bero på 1:15´s storlek/sträcka mot Djupvikskustväg och att kommunen önskar större
öppenheter. Men i planen tillåts ”bebyggelseutveckling” för andra motsvarande
fastigheter:
- för 1:14, som är större sträcka mot kustvägen än vad 1:15 har.
- för 1:13 del mot söder, som med ”bebyggelseutveckling” minskar den sammanlagda
storleken/sträckan (1:15 ihop med 1:13) på öppet område mot kustvägen, med
nästan hälften.
- för 1:7: som har en kortare sträckamot vägen än 1:15, men där man valt
bebyggelseutveckling mot kust vägen men inte den i inre delen av fastigheten som
ligger längre ifrån vägen.
Varför gör man olika bedömning på de intilliggande ytorna?
Naturvärden. Angående öppenhet kontra växa igen:
Om ”bevaras” även menas: ”ej växa igen”:
Att bedöma 1:15 som ”bevaras” i planen är ingen garanti för att skälet till bevarande
är beständigt. Värdet som kommunen enligt telefonen beskriver som att ”det är
öppet” beror på att ägaren/vi sköter detta område så att det inte helt växer igen.
Till skillnad från ytorna inom 1:7 och 1:14 finns det här på 1:15 lite fukt i marken och
till och med en gammal brunn. En sänkning i marken samlar fukt och dimma och gör
att det faktiskt växer. Marken sköts kontinuerligt för att inte växa igen.
I detta avseende oroar texten på sid 72 angående ”bevarade” områden där det står: ”Hur dessa områden ska skötas kan också bli aktuellt att ange i framtida
detaljplaner”. Se även sid 100, ”2 konsekvensbedömning” som pekar på svårigheter
när naturvärdena är beroende av skötsel.
Fastighetens mur och grind mot Djupvikskustväg:
På sid. 84 finns en bild på den mur som avgränsar 1:15 mot Djupvikskustväg, bilden
är tagen mot norr med Kalmarsund på vänstra sidan. Det täta buskage som syns i
mitten av bilden, och som växer på fastigheten 1:13 bortanför 1:15, ligger på mark
som idag inte har byggrätt men som i fördjupade översiktsplanen utmärkts som
utredningsområde för bebyggelse. Öster om muren på bilden är den mark inom 1:15
(som skötts av delägarna och som därför inte är igenvuxen i samma grad) och som
översiktsplanen angivit som ”område som ska bevaras”.. Skillnaden i
översiktsplanens 2 olika bedömningar om lämpligheten i bebyggelseutveckling är
osaklig och ska inte grundas på att den ena markägaren skött sin mark och den
andra inte.
Muren är byggd på 1940-50 talet när det ursprungliga ”småbruket/småstället”
övergått till att bli sommarstuga. På bilden ser man att det är murat med bruk, som
skalmur med huggna stenar – en för den tiden helt otypisk öländsk stengärdsgård,
som med sin svarta villaträdgårdgrind signalerar Djupviksområdets omvandling under
denna tid. Utseendet visar att det inte är allmän mark innanför muren utan att det är
privat mark som sköts av sina ägare.
31

Särskilt utlåtande
DNR P 2010-000102
2018-06-06

§ 113-BL kommer att försvinna efter 2018:
Paragrafen har reglerat en äldre plantanke om att lägga allmänna ytor på privat mark.
Denna paragraf upplevs som inaktuell och tas bort.
I Fördjupningen läggs i princip all mark i Djupviksområdets södra del, som hitintills
omfattats av § 113, som möjlig för bebyggelseutveckling, Den västra och södra delen
av 1:15, samt en liten/östra del av 1:7, särbehandlas och görs inte aktuell för
bebyggelseutveckling (de norra delarna av 2E, karta 29).
2E-ytan på 1:7 går inte att komma fram till från väg, eftersom 1:7´s del mot kustvägen
markerats för möjlig bebyggelseutveckling. Problemet med åtkomsten ifrån väg kan
vara ett skäl till detta, men detta är inkonsekvent eftersom planen här förvånansvärt
nog valt att möjliggöra bebyggelse efter kustvägen på 1:7´s §113 område, trots att
man sagt sig eftersträva öppenhet på 1:15´s motsvarande yta efter kustvägen. Södra
delen av 1:15 går att komma till från väg.
Aktuellt planärende
Kommunens tjänsteman berättar att det finns ett aktuellt planärende för 1:14 där
kommunen är tveksamma till att bevilja tillstånd att bygga närmast Djupviks kustväg,
men att kommunen kan tänka sig att tillåta bebyggelse på fastigheten längre in från
vägen, åt öster.
1:14 och den gråmarkerade ytan på 1:15 sträcker sig lika långt åt öster från
kustvägen sett. Kan denna lösning tänkas för 1:14 så ska samma sak gälla för 1:15.
Sammanfattning:
Fördjupning av översiktsplan Djupviksområdet 2017:
För fastigheten 1:15 görs helt andra bedömningar än för andra markytor/ privata
markägare under lika förhållanden.
Det framgår inte av det material som redovisas i översiktsplanen varför fastighetens
olika delar bedöms ha olika värden som utvecklingsområde i kommunens uttalade
mål att få fler boende till området.
För fastigheterna i övriga området söder om Djupviksvägen (eventuellt även norr om)
råder en generalitet, men fastigheten 1:15 särbehandlas i översiktsplanen.
De olika kategoriseringarna inom 1:15 har tillkommit godtyckligt och inte som
konsekvens av de formulerade kriterierna. All mark inom fastigheten 1.15 bör ges
samma klassning som angränsande fastigheter som klassats som utredningsområde
för bebyggelseutveckling.
Fastigheten 1:15 ska i den fördjupad översiktplan för Djupviksområdet 2017
betecknas som ”utredningsområde för bebyggelse” på samma sätt som övriga
omkringliggande fastigheter.
Annat är utifrån denna plans egen redovisning inkonsekvent och utan grund.
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Kommunens kommentar:
Detaljerade utformningsbestämmelser, t.ex. hushöjder, sätts i detaljplaneskedet som
är den efterföljande processen i planarbetet. Kommunens ambition är att förhålla sig
till den struktur, karaktär och de värden som finns i Djupvik för att på så vis minimera
påverkan på det som gör platsen unik.
Djupvik är det område som från politiskt håll pekats för ytterligare utredning då
kommunen vill möjliggöra för fler människor att kunna bo där. För Emmetorp finns
idag en gällande detaljplan som är fullt utbyggd och det finns inga möjligheter att
vidga området ytterligare då den omgivande marken är klassad som riksintresse för
naturvård, ingår i länets naturvårdsplan samt ingår i den regionala bevarandeplanen
för odlingslanskapet.
Bebyggelselinjen är framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast.
I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen upp till bebyggelselinjen uppdelad i
två områden. Stenkusten, strandlinjen upp till Kustvägen, låg inom kategorin skyddas
bevaras och området mellan Kustvägen och bebyggelselinjen låg inom kategorin
skyddas. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat sin områdesindelning
gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre indelningar istället för
fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att hela området mellan
strandlinjen och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori, bevarande, vilket
tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny bebyggelse väster om
befintlig bebyggelse.
En fördjupning av översiktsplanen är ett övergripande dokument som beskriver
riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt
att se att det i fördjupningen rör sig om utredningsområde för bebyggelse och att den
grova avgränsning som finns i fördjupningen inte per automatik innebär en självklar
möjlighet till bebyggelse. I efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad
utredning av markens lämplighet att ske men även i detta skede saknas garantier för
att t.ex. byggnation kan möjliggöras då det finns många faktorer att ta ställning till.
Med bevara menas i fördjupningen ej bebyggas och anser inga skötselråd för
markområdet. Inga specifika skötselråd anges i fördjupningen för områden som ska
bevaras då detta är allt för detaljerat.
Markytan som ligger mellan Kustvägen och fastigheterna 1:15 m.fl. heter S:1 och är i
gällande detaljplan planlagd som park.
Boverket har, följande råd att ge gällande bestämmelse om park:
”Parkanvändningen förutsätter skötsel av området enligt skötselplan eller enligt
ortens sed. Enligt ortens sed betyder att huvudmannen är skyldig att hålla en
likvärdig standard och skötsel för parker inom likartade planområden. Standarden
beskrivs lämpligen i planbeskrivningens genomförandedel och kan tydliggöras med
hjälp av illustrationer.”
I planbeskrivningen (det dokument som förtydligar en detaljplans intentioner) som
tillhör detaljplanen finns dock inga instruktioner om hur parkmarken ska skötas och
det finns heller ingen skötselplan för området. Kommunen saknar resurser för att
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utöva någon tillsyn av att skötselbestämmelser följs och då det i detta fall även
saknas anvisningar och formella krav i gällande dokument samt att marken är privat
är det upp till fastighetsägaren själv att sköta om marken på lämpligt sätt.
22.
Undertecknad ägare av fastigheten Grönvik 1:10 får härmed inkomma med följande
synpunkter över Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling
KSau 2017-06-13.
När det gäller bebyggelseutveckling anser jag att det är fel att peka ut nedanstående
markerade område, (”Området”), som ett område som ska bevaras. Det bör i stället
anges som ett område där utveckling kan ske med hänsyn till platsens värde.

Skälen till detta är följande.
- Med hänsyn höga natur och friluftsvärden längs med sträckan Djupvik – Äleklinta
gäller ett utökat strandskydd om 300 meter. Dock gäller strandskydd om 100 meter
en sträcka vid Grönvik där det inte är ansetts motiverat att utöka strandskyddet öster
om kustvägen (planförslaget s. 34). Reglerna om strandskydd hindrar därmed inte
bebyggelse på den del av Området som ligger längre än 100 meter från
strandkanten.

- Enligt karta 14 omfattas Området inte av områdesskydd eller övriga värden.
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- Enligt karta 15 har Området inte något naturvärde.

- Enligt karta 16 har Området inte något kulturhistoriskt värde.
Skälen att bevara områden anges på sidan 74 vara att området omfattas av mycket
höga kulturhistoriska värden, mycket höga naturvärden eller strandskydd. Eftersom
detta inte är fallet när det gäller Området är det fel att peka ut att området ska
bevaras.
Med hänsyn till den ovan beskriven inkonsekvens bör området 2F på ritning 29
utökas, så att även Området klassas som ett område där bebyggelse kans ske med
särskild hänsyn till platsen värden
Kommunens kommentar:
Området (enligt yttrande) ligger inom område (1A på karta 28) som är utpekat för
bevarande som avser stenkusten. Bevarandeområdet för stenkusten är stort och
några av de värden som räknas upp i yttrandet finns på andra ställen inom denna
zon även om de inte finns just på den hörnbit som avses i yttrandet. Området ligger
dock inom riksintresse för bl.a. Kulturmiljön och delvis av riksintresse för rörligt
friluftsliv, vilket kan ses på karta 13, men ligger även inom Länets kultur- och
naturvårdsplan. Även en fornlämning finns inom Områdets nordvästra del, dock tycks
den inte vara registrerad och saknas därmed på karta 18 över registrerade
fornlämningar. Området berörs också av det som benämns som bebyggelselinjen (1J
på karta 28). Syftet med bebyggelselinjen är att bevara viktiga upplevelse- och
karaktärvärden längs med Kustvägen. Den majestätiska entrén till Djupvik som går
genom Grönviks mjuka böj präglas av luftig öppenhet och ett tydligt respektavstånd
till vattnet. Den slingrande vägen erbjuder en unik känsla med utblickar som är
svårfångade längre upp i Djupvik. Dessa samlade värden gör att kommunen ser att
en fortsatt bedömning om bevarande ska gälla.
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23.
Vi undertecknade, delägare till Lofta 1:66 vill lämna följande kommenterar till det
upprättade förslaget.
Det är viktigt att kommunen nu lägger fram ett förslag på fördjupad översiktsplan för
Djupviksområdet. Det är angeläget att det dras upp riktlinjer för vad som bör bevaras
i området och vilka delar som eventuellt kan bli föremål för ytterligare byggnation. Vi
har noterat att arbetet dragit ut ordentligt på tiden och att markägarna – helt
förståeligt – lagt sina egna förslag på detaljplaner, utan att invänta översiktsplanen.
Det är dock mindre förståeligt att de politiskt ansvariga redan gett preliminära
klartecken till markägarna att gå vidare med sina förslag. Det är enligt vårt sätt att se
en mycket olycklig utveckling. Det är därför angeläget att översiktsplanen först
fastställs och att markägarna senare får komma in med sina exploateringsförslag.
Vi vill också gärna framhålla att det område som vi bebor – Loftaområdet – har stora
värden både vad gäller dess specifika natur och kulturhistoriska värden. Detta har
också planförfattarna kommit fram till i sitt mycket ambitiösa arbete. Hela detta
område har sedan många år tillbaka fått sin alldeles specifika karaktär med sin
omväxlande natur helt nära havet. Dessa värden bör förstås bevaras och inte
utsättas för en överdriven exploatering. Området kan då mista sin speciella karaktär
som för oss är näst intill omistlig. Det är särskilt ett par delar i planförslaget som vi vill
kommentera närmare.
Utredarna tar särskilt upp de gröna stråk som finns utmed stenkusten på
strandbrinken. Där finns ett rikt både djur‐ och växtliv. Vi håller med om att detta
måste bevaras och lämnas orört för exploatering. Samma sak gäller förstås
mossmarken i öster. Däremellan finns omväxlande skog, sumpmark och
villabebyggelse idag. Särskilt angeläget är att bevara det sumpmarksområde som är
beläget mellan Stens väg och Ivans markväg. Det översvämmas varje vår i högre
och mindre utsträckning. Vissa försiktiga dikningar finns i området och de verkar f n
fungera tillfredsställande. Sumpområdet är angeläget att bevaras, eftersom det
fungerar som en slags reservoar under vinter och vår. Avrinningen österut sker på
det sättet med försiktighet och översvämningar av bebyggelseområdet öster därom
är sällsynta. Uppenbarligen är det en ömtålig balans som uppstått mellan
sumpområdet och bebyggelsen. Denna balans måste säkras för framtiden. Om
sumpområdet exploateras och dikas ut kan med stor sannolikhet balansen störas och
risken för översvämningar av närliggande tomtområden öster därom blir hög. Vi
anser därför att sumpområdet mellan Stens väg och Ivans markväg inte bör få
förekomma för någon exploatering. De kulturhistoriska värdena inom bl a
Loftaområdet har framhållits av planförfattarna. Vi kan bara hålla med om att värdena
är stora och att eventuell exploatering måste underordnas dessa. Ett angeläget
exempel är resterna av den stenbrytning som skett av hårt arbetande småbönder och
stenarbetare. Det finns inom Loftaområdet endast kvar en sådan rest som kan
påminna om det stora arbete som en gång lades ned på denna brytning. Vi tänker på
det skrotstensområde som finns omedelbart öster om landborgsvägen och söder
som Evavägen. Det är angeläget att ingen exploatering sker där. Det finns också en
kulturmark mellan landsborgsvägen och Brittas väg. Större delen av området har
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redan blivit utsatt för exploatering, men rester finns norr om Evavägen och det är
angeläget att de bevaras för att påminna oss om det arbete som en gång lades ner
där. Sannolikt finns inom hela Loftaområdet rösen och antagligen gamla gravplatser
som ännu inte är arkeologiskt undersökta. Det skulle vara ett alltför stort arbete att
inventera alla de platserna, men ett minsta krav är att all exploatering i området
föregås av en översiktlig arkeologisk undersökning.
Vi vill också framhålla att resterna av den s k Föralinjen, som byggdes under andra
världskriget i görligaste mån kan bevaras. Den kom visserligen aldrig till användning,
men är ändå ett viktigt tidsdokument som bör bevaras. Mången öländsk arbetare har
lagt ner ett respektabelt jobb för att bygga diken, stenbroar och pumpstation.
Bevarandevärdena är förstås höga.
Vi vill att kommunen i sitt fortsatta arbete med att fastställa översiktplanen tar hänsyn
till och överväger våra förslag noggrant.
Kommunens kommentar:
Kommunens önskan var att fastighetsägare med intresse för att planlägga sina
fastigheter skulle vänta med att ansöka om s.k. planbesked (ansökan där sökande
får svar om kommunen tänker inleda ett detaljplanearbete eller inte). Kommunen kan
dock inte vägra att ta emot ansökningar och måste enligt Plan- och bygglagen (PBL)
handlägga ett inkommet ärende inom 4 månader.
En fördjupning av översiktsplanen är ett övergripande dokument som beskriver
riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt
att se att det i fördjupningen rör sig om utredningsområde för bebyggelse och att den
grova avgränsning som finns i fördjupningen inte per automatik innebär en självklar
möjlighet till bebyggelse. I efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad
utredning av markens lämplighet att ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a.
översvämningsrisker ska beaktas) men även i detta skede saknas garantier för att
t.ex. byggnation kan möjliggöras då det finns många faktorer att ta ställning till.
De områden som ligger inom fördjupningens norra delar har pekats ut som
kulturhistoriskt värdefulla i den kulturmiljöutredning som tagits fram i samband med
fördjupningens arbete. Områdena bedömdes som värda att bevara men till följd av
politiskt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-30 § 148 så ligger nu
områdena inom kategorin utredningsområde för bebyggelse. I efterkommande skede
då detaljplan arbetas fram får en närmare undersökning av området göras för att se
hur befintliga kulturvärden kan respekteras och om det är möjligt att kombinera med
ny bebyggelse eller inte.
Föralinjen ligger inom område som pekats ut för bevarande.
24.
Som ägare av fastigheten Djupvik 1:109 vill vi framföra följande synpunkter på
fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet, utställningshandling KSau 2017-06-13.
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I Djupvik finns det kvaliteter som är unika och attraktiva står det i inledningen till
planen. Det står vidare att Stenkusten ingår i Riksintresse för friluftslivet och att
västra kustvägen beskrivs som kanske den vackraste vägen på Öland med
storslagen utsikt och höga kultur och naturvärden (Vägen som kulturarv,
Länsstyrelsen och Vägverket 1999). Vi håller till fullo med om detta.
För att säkerställa Djupviks unika karaktär, luftiga bebyggelse och naturinslag anser
vi att planförslaget bör förtydligas när det gäller bebyggelseutvecklingen längs med
kustvägen som är en stor del av Djupviks skönhet och upplevelse.
Bebyggelseutveckling väster om befintlig bebyggelse mot strandlinjen
I samrådsredogörelsen (sid 11-12) påpekar Länsstyrelsen att ”Kommunen behöver
nyansera bebyggelseutvecklingen som föreslås utifrån de begränsade möjligheter
som finns att upphäva strandskyddet, t e x ”bör det i text och karta tydliggöras att det
inte finns någon möjlighet till bebyggelseutveckling mellan befintlig bebyggelse och
strandlinjen.” Kommunens kommentar: ”Kapitlet om strandskydd ska utvecklas och
förtydligas. Området mellan befintlig bebyggelse och strandlinjen justeras så att
ingen bebyggelse föreslås här.” Vi anser inte att detta tydligt framgår i den fördjupade
översiktsplanen.
I den fördjupade planen som arbetats fram efter samrådstiden framhåller kommunen
vikten av att bevara den bebyggelselinje som finns idag mot kustvägen. I karta 28
(sid 75) anges en bebyggelselinje som inte stämmer överens med verkligheten. Det
finns öppningar och utblickar öster om kustvägen som gör att första bebyggelse mot
strandlinjen ligger längre in än ritad linje. Linjen behöver därför ritas om med större
noggrannhet för att tydliggöra de verkliga förhållandena och spegla nuvarande
bebyggelselinje.
I karta 27 (sid 73) anges utredningsområden för bebyggelse. Denna karta bör också
justeras. Om befintlig bebyggelselinje ska bevaras måste alla större öppningar och
utblickar som finns öster om kustvägen och närmaste befintliga bebyggelse anges
som område som ska bevaras. Detta stämmer då bättre överens med kommunens
ambition att Djupviks glesa karaktär ska bevaras längs huvudstråken (sid 35
samrådsredogörelsen). Det stämmer även bättre överens med kommunens
uppfattning att upplevelsevärden måste bevaras (sid 77): ”För att bevara
upplevelsevärden längst kusten är det viktigt att bevara bebyggelselinjen mot
kustvägen som finns idag. Området är en viktig utblick och ett värdefullt område för
landskapsbilden. Området ingår i den regionala naturvårdsplanen.” Det återspeglar
även reglerna om strandskydd bättre då strandskydd om 300 meter återinträder om
en detaljplan upphävs eller görs om och möjligheterna till att få strandskyddsdispens
blir då starkt begränsade.
Kommunens kommentar:
Bebyggelselinjen är framtagen som den upplevs vid färd längs med Kustvägen och
kommunen har fångat upp de strukturer som bedömts framträda tydligast.
I samrådsskedet var sträckan från strandlinjen upp till bebyggelselinjen uppdelad i
två områden. Stenkusten, området mellan strandlinjen och Kustvägen, låg inom
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kategorin skyddas bevaras och området mellan Kustvägen och bebyggelselinjen låg
inom kategorin skyddas. Kommunen har i utställningshandlingen förtydligat sin
områdesindelning gällande bebyggelseutveckling för Djupvik genom att ha tre
indelningar istället för fyra samt tagit bort benämningen skydda. Detta har medfört att
hela området mellan strandlinjen och bebyggelselinjen hamnar i samma kategori,
bevarande, vilket tydliggör kommunens intention med att inte tillåta någon ny
bebyggelse väster om befintlig byggnation.
En FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer som kommunen önskar
se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att det i fördjupningen rör
sig om utredningsområde för bebyggelse och att de grova avgränsningarna som
finns i fördjupningen (t.ex. område där kommunen kan tänka sig en
bebyggelseutveckling) inte per automatik innebär en självklar möjlighet till
bebyggelse. Varje nytt område där det från fastighetsägare finns önskemål om
byggnation föregås av ett detaljplaneskede som är en utredning av markens
lämplighet vilket alltid görs när en ny detaljplan tas fram. En detaljplan är, till skillnad
från en fördjupning, ett mycket mer precist dokument som dessutom har juridisk
verkan (kan t.ex. överklagas vilket en FÖP inte kan) men det finns inga garantier
inbyggda i ett sådant arbete heller då det finns många olika aspekter att ta hänsyn till
och oväntade förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång.
I den gällande detaljplanen (som omfattar bl.a. Djupvik 1:109) är strandskyddet
upphävt. När en detaljplan upphör att gälla eller när den ersätts med en ny
återinträder strandskyddet igen. Men även om ett område omfattas av ett utökat
strandskydd på 300 meter så återinträder bara det generella strandskyddet på 100
meter.
25.
Vi är positiva till att Djupviksområdet utvecklas enligt föreslagen plan. Vi ser bara
fördelar med att fler vistas i området, då bl.a service, restaurang etc kan utvecklas. Vi
tycker också att andra ska få samma möjlighet som vi har fått att njuta av ett boende
på Öland.
Kommunens kommentar:
Noteras
26.
Förra året hade jag ett givande samtal med planarkitekten Thomas Nilausen. Har
varit i kontakt med honom nyligen och jag skriver nu ner en del synpunkter jag har
ang. att strandskyddet ändras från 200 m – 100 meter. Som ägare av Djupvik 1:90
vill jag framföra åsikter om denna ändring.
Tomten inköptes 1965 och då hade vi sjöutsikt, vilken nu är borta, träd!!
Tomten ligger bakom ett grönområde Djupvik 3:1 ägt av familjen Krusenstierna. De
har begärt tomter och fått löfte om 2st en av dem rakt framför 1:90. De vill bygga 1½
plans hus vilket jag kommer att motsätta mig. När vi byggde hade vi dispans. Det var
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180m till stranden. Jag hörde att planarkitekter åker ut för att på plats bedöma
lämpligheten av 1½ plans hus. Utfart är en annan viktig fråga.
Det borde vara regel att inte ett personligt omdöme skall spela in när det gäller
nybebyggelse i gamla områden. Då vore man säker på att inte bli ”uttittad” av ett nytt
hus.
Mäklarna anför alltid 1. läget 2. läget 3. läget. Alltså denna strandlagsändring
förändrar inte bara läget utan borde också påverka markvärdet!! Blir det så??
Förstå att Djupvik är min oas där lugnet råder nu, men sedan mer trafik, bygg m.m.
m.m.
Kommunens kommentar:
Vid kusten och kring alla insjöar och vattendrag oavsett storlek gäller ett generellt
strandskydd på 100 meter men Länsstyrelsen kan välja att utöka strandskyddet för
vissa platser till 300 meter. På Öland finns ett varierande strandskydd mellan 100
meter och 300 meter.
I den gällande detaljplanen (som omfattar bl.a. Djupvik 3:1) är strandskyddet
upphävt. När en detaljplan upphör att gälla eller när den ersätts med en ny
återinträder strandskyddet igen. Men även om ett område omfattas av ett utökat
strandskydd på 300 meter så återinträder bara det generella strandskyddet på 100
meter. Den bakre delen av fastigheten Djupvik 3:1 ligger längre än 100 meter från
strandlinjen och berörs inte av något strandskydd.
Ägarna till fastigheten Djupvik 3:1 har fått ett positivt planbesked (ansökan där
sökande får svar om kommunen tänker inleda ett planeringsarbete eller inte). I
ansökan finns ett förslag på två byggnader i bakkant av fastigheten men ett
detaljplanearbete är en utredning av markens lämplighet (utfart till och från
fastigheten är bl.a. en fråga som ses över) så det finns inga garantier inbyggda i ett
sådant arbete då det finns många olika aspekter att ta hänsyn till och oväntade
förutsättningar som kan dyka upp under arbetets gång. Eventuell byggnation ska
dock förhålla sig till den omgivande byggnadskaraktär som finns i området och
generellt på Öland. Då handlar det om relativt låg byggnation i dova färgskalor. I
detaljplaneskedet har grannar som påverkas eller berörs av planarbetet full rätt att
inkomma med synpunkter och även överklaga detaljplanen med sakliga skäl.
Huruvida markens värde kommer att minska eller inte är en fråga som kommunen
inte kan ta ställning till.
27.
Jag har följande kommentarer till planen efter att ha läst både den och
samrådshandlingen från 2011 med bilagor.
Mycket höga kulturhistoriska värden
Karta 16 sida 40 beskriver att området i norra delen av området längs Evavägen har
mycket höga kulturhistoriska värden. Jag förstår att den bedömningen är gjord för
man ser och känner verkligen historiens vingslag när man går där. Allt arbete som
lagts ner för att hugga sten för att komma åt den sten som hade något värde att
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vidareförädla. Det är mycket skrotsten som ligger där som visar hur långt in från
kusten man gick innan man ”gav upp”. Samtidigt måste man ha hittat användbar
sten, annars skulle man aldrig ha hållit på som mycket som skrotstenen indikerar.
Att bebygga det här området innebär en stor risk att man förstör ett område med
mycket högt kulturhistoriskt värde som berättar hur levnadsförhållandena en gång
var. Något enstaka hus kanske går att bygga där men då krävs det tydliga regler
bland annat för var det placeras så att områdets kulturhistoria inte förstörs.
Karta 27 sidan 73. Om bebyggelse över huvud taget ska tillåtas norr om Evavägen
och en kantzon söder om vägen så borde den i kartan markeras som
”Bebyggelseutveckling med särskild hänsyn”.
Områden mellan landborgen och ner till Brittas väg borde inte bebyggas. Området
mellan Brittas väg och Loftagatan känns inte lika angeläget att bevara utan där kan
det fungera att bebygga.
Dagvatten
Området söder om Evavägen till Stens väg och Ivans markväg är idag ett
kärrliknande område med skog som tar emot mycket av överskottsvattnet på vårarna.
Efter snörika vintrar så räcker inte ens kärret till för att fånga upp allt vatten. Om det
här området ska kunna bebyggas så måste det dikas ut och sannolikt också fyllas
upp. Vart ska då vattnet ta vägen? En utdikning av kärret och uppfyllnad av marken
kommer också att påverka naturvärdena i området negativt.
Idag återställer man våtmarker bland annat för att på ett naturligt sätt fånga upp de
stora vattenmängderna som finns på vårarna. Planen beskriver ett motsatt
förhållningssätt. Behovet av förtätning av bebyggelsen kan inte vara så stort att det
försvarar att man förstör en naturlig våtmark som är av stor betydelse för områdets
dagvattenhantering. Dessutom strider det mot förslaget på sidan 82 att ”Gröna stråk
längs stenkusten och längs östra planområdet ska bevaras för att säkerställa
livsmiljöer och spridningsstråk för växter och djur genom planområdet.”. Oavsett om
man behåller eller lägger igen kärret så behövs en utredning av hur dagvattnet ska
tas om hand. Min egen fastighet Lofta 1:43 genomkorsas av ett dike för att avvattna
området nordost om utredningsområdet. Vattnet förs till Lofta mosse. Blöta vårar är,
trots diket, området söder om huset ordentligt vattensjukt.
Tomter kontra grönområden
Det är viktigt att områdets karaktär behålls. Det innebär stora tomter i mindre grupper
med rejäla avskiljande grönområden mellan grupperna.

Kommunens kommentar:
De områden som ligger inom den fördjupade översiktsplanens (FÖP) norra delar har
pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i den kulturmiljöutredning som tagits fram i
samband med fördjupningens arbete. Områdena bedömdes som värda att bevara
men till följd av politiskt beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-30 § 148 så
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ligger nu områdena inom kategorin utredningsområde för bebyggelse. I
efterkommande skede då detaljplan arbetas fram får en närmare undersökning av
området göras för att se hur befintliga kulturvärden kan respekteras och om det är
möjligt att kombinera med ny bebyggelse eller inte.
En FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer som kommunen önskar
se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att det i fördjupningen rör
sig om utredningsområde för bebyggelse och att den grova avgränsning som finns i
fördjupningen inte per automatik innebär en självklar möjlighet till bebyggelse. I
efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad utredning av markens
lämplighet att ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a. översvämningsrisker ska beaktas)
men även i detta skede saknas garantier för att t.ex. byggnation kan möjliggöras då
det finns många faktorer att ta ställning till.
Gällande framtida utveckling och utformning av tillkommande byggnation är
kommunens ambition att förhålla sig till den struktur, karaktär och de värden som
finns i Djupvik.
28.
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Djupvik påbörjades med ett i många
avseenden gediget utredningsarbete. Efter den sakliga analysen dras dock nu
snabba och överraskande slutsatser. Jag menar därför att det nu redovisade
förslaget måste kompletteras och förtydligas inom nedan angivna områden om
planen skall kunna fungera som en vägledning och utgöra riktlinjer för hur
bebyggelseutvecklingen skall ske.
DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN
l förslaget berömmer sig kommunen av att ha drivit utredningsarbetet om en
översiktsplan för Djupvik i en bra dialog med Djupviks invånare. Det stämmer
mycket väl vad avser den första delen av arbetet. Arbetet avbröts dock och de
medborgare och remissinstanser som lämnade synpunkter till kommunen har fått
vänta fem år på att få ett svar. Ett förslag presenteras sedan på nätet i juni 2017
med beskedet att synpunkter skall vara kommunen tillhanda i börjar av
september. Ingen inbjudan till diskussion eller information om kommunens
hantering har skickats ut trots att sommarmånaderna är den bästa tiden att få
kontakt med det stora flertalet av Djupviks invånare.

DJUPVIKS UTVECKLING
Grundförutsättningen för översiktsplanen är kommunens mål att området ska
utvecklas och att fler ska få möjlighet att bo inom Djupvik. Fler permanentboende
skall tillföra kommunen högre skatteintäkter och förbättra underlaget för service.
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I målsättningen ingår att en sådan utveckling inte skall påverka områdets karaktär
eller befintliga värden.
Liksom länsstyrelsen saknar jag en ordentlig analys. Det verkar som om
kommunens förhoppning är att de permanentboende kommer att flytta från andra
delar av Sverige till Djupvik och bosätta sig här på heltid och därmed bli
mantalsskrivna. Kommunen skall då tillföras nya skatteinkomster. Några kostnader i
form av äldreomsorg, barnomsorg, skola eller andra kommunala verksamheter
räknar man inte med. Om effekten istället skulle bli en omflyttning inom kommunen,
tex i form av att barnfamiljer flyttar från Borgholm till Djupvik blir resultatet med
största sannolikhet ökade kommunala kostnader. Det är dessutom helt orimligt att
Borgholms kommun skall driva en fortsatt utveckling av Djupvik utan att ta ett utökat
kommunalt ansvar för vägar och kommunikationer. Man talar om ett bättre underlag
för service. Vad är det för service man har förhoppningar om? Det kan ju inte handla
om kommunal service i form av skola eller barnomsorg. Tänker man sig en ny butik
som skall dela marknadsunderlaget med butiken i Sandvik?
Min slutsats är att kommunens förslag till inriktning ger intryck av ett önsketänkande
helt utan tillfredsställande analys. Djupviks nuvarande eller presumtiva invånare får
heller ingen hjälp att föreställa sig hur framtiden kommer att gestalta sig. Frågan om
permanent boende eller inte är dessutom i dagens läge irrelevant eftersom
byggnadslagstiftningen inte skiljer på permanentboende och sommarboende.
KOMMUNEN MÅSTE VISA PÅ EN TROVÄRDIG ANALYS SOM STÖDER
INRIKTNINGEN.
KUSTVÄGEN
Sträckan mellan Äleklinta och Djupvik är en del av västra kustvägen och har
bedömts som den kanske vackraste vägen på Öland med storslagen utsikt och höga
natur- och kulturvärden. Man skriver att den är en vandrings- och cykelled av högsta
klass och jag uppfattar den som en del i den cykelväg som planeras från södra till
norra udden. Men hur agerar man i praktiken? Man ser till att vägen får en
beläggning i klass med asfalt och helt anpassas för husbilar och bilturism. Ett
kortsiktigt agerande som inom kort kommer att ta död på allt intresse för sträckan
som vandrings- och cykelled. I år har alla kunnat konstatera att antalet cyklister
under en vecka kan räknas på ena handens fingrar medan husbilar och övriga
bilister som utnyttjar vägen kan räknas i hundratal. Att förstöra de bästa
naturupplevelserna är att aktivt verka för att ta död på som är Ölands signum. MITT
FÖRSLAG ÄR ATT STRÄCKAN MELLAN ÄLEKLINTA OCH DJUPVIK TAS IN I
ÖVERSIKTSPLANEN OCH ATT VÄGEN FASTSTÄLLS TILL ATT VARA ENBART
EN VANDRINGS- OCH CYKELLED. Vägen måste stängas för biltrafik på samma
sätt som gjorts för andra delar av cykelleden. Den ordning som gällt i sommar
belastar dessutom vägförening vad avser vägunderhåll och trafikproblem vid badet
ökar.
´
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TRAFIKSITUATIONEN
Med eller utan kommunala skattebetalare är Djupvik ett mycket trafikerat område
sommartid. Längs båda huvudvägarna rör sig gående, cyklande och bilister intensivt
under stora delar av dagen. Föräldrar med barnvagnar, barn på cyklar eller gående
och människor som tränar sin fysiska aktivitet. Det är helt ofattbart att kommunen
inte aktivt driver trafiksäkerhetsfrågorna. Hela Djupvik måste få 30 km som högsta
tillåtna hastighet. Alla vägar måste klassificeras som område där alla typer av
trafikanter skall röra sig tillsammans. Gatorna är lika mycket trottoarer för gående
som gator för bilar. De två ”huvudvägarna” måste få ”gupp” som bromsar upp
biltrafiken. DETTA ÄR KONKRETA ÅTGÄRDER SOM MÅSTE BESLLUTAS
PARALLELLT MED ATT PLANEN ANTAS.
I övrigt består trafikproblemen av korsningen vid 136:an, den otrygga parkeringen
vid badet och konflikter som uppstår mellan olika trafikanter vid restaurangen.
Djupviksvägen medger höga hastigheter tack vare sin raka sträckning. En fortsatt
utveckling av Djupvik kräver att korsningen Djupviksvägen och 136:an får en ökad
säkerhet med avfartsfiler, en utbyggnad av en trygg busshållplats för Länstrafiken
och Silverlinjen, en pendelparkering och en GC-väg längs Djupviksvägen.
Detta är fakta som också omnämns i förslaget men kommunen konstaterar sedan att
det inte är aktuellt att gå vidare med grundligare analyser och konkreta förslag.
Vägarna skall kort och gott skötas av vägföreningen. Om kommunen skulle vara
huvudman för vägarna krävs att skattemedel används vilket endast de
permanentboende betalar. Men glömmer att alla fastighetsägare i Borgholm
(inklusive sommarboende) betalar fastighetsavgift. Den avgiften betyder i realiteten
mer än 1 (en) krona av kommunens skattesats! Kommunen vill således att Djupvik
expanderar med förhoppning att några fastighetsägare väljer att mantalsskriva sig
här. Ökade skatteintäkter skall komma kommunen till godo men några kommunala
investeringar är inte aktuella. De boende i Djupvik skall stå för alla kostnader. En
ansvarstagande kommunen som uttalar sig för en fortsatt utveckling måste givetvis
våga investera först. När kommunen visar vägen vågar enskilda människor följa
efter. Allt tal om en kommun som verkar för ett fossilbränslefritt och miljövårdande
samhälle skorrar dessutom falskt om inte kommunen är beredd att gå till praktisk
handling för att förbättra trafiksituationen och stimulera ett ökat
kollektivtrafikutnyttjande. Översiktsplanen är en målinriktad produkt, men även i det
här fallet krävs tydliga ställningstagande om de politiska ambitionerna skall upplevas
som trovärdiga.
NYBYGGNATION
Under tidigare ställningstaganden redovisas att kommunen uttalat sig för att i
framtiden stimulera möjligheterna att cykla, samåka och åka kollektivt. De natur- och
kulturvärden som gjort Öland till ett av Sveriges skönaste landskap skall värnas.
Byggnader ska vara konstruerade för ett miljövänligt boende och ett effektivt
resursutnyttjande. Traditionell öländsk byggnadstradition ska vägas in vid all ny- och
ombyggnad.
Konkret i den aktuella planen säger man dock endast att området kan förtätas men
och att Djupviks karaktär skall bibehållas. Det låter bra på papperet men ingenting
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sägs om hur det skall gå till i praktiken. Man vill tillåta större byggrätter, trots att det
idag är tillåtet att bygga både Attefallshus och Friggebodar. Det går inte att läsa ut
någonting konkret i förslaget som kommer att styra samhällsbyggnadsnämndens
framtida bygglovhantering i riktning mot ett bibehållande av nuvarande karaktär.
Kommunens uppfattning att kompletterande bebyggelse skall kunna komma till
stånd är dessutom oklart formulerad. Detaljplaner skall enligt kommunen kunna
ändras för att tillåta större byggrätter eller ny bebyggelse. Kommunen verkar dock ej
intresserad av att bekosta en detaljplaneändring och definitivt inte att ta på sig
ansvaret som kommunal huvudman. Vem skall då betala och vad händer då om
några fastighetsägare inte vill medberka och betala men andra vill? Skall kommunen
då godkänna ”frimärksplaner” med konsekvens att den överblick som den nu
aktuella översiktsplanen skall resultera i undermineras?
Länsstyrelsen har i sitt yttrande mycket tydligt sagt att om en befintlig plan skall
ändras, återinträder 300 meters strandskydd. Varför kommenterar inte kommunen
detta och reder ut vad som kommer att gälla?
Det går att läsa ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll paragraf 23 i år att
nämnden i strandnära läge inom 100 metersgränsen beviljat rivningslov för en
sjöbod om 15 kvm men samtidigt beviljat bygglov för 12! Sammanbyggda sjöbodar
om 324 kvm. I planen står att några sjöbodar kan tillkomma. Men en sammantagen
byggnad på 324 kvm är något helt annat. Byggnaderna kommer enligt hörsägen
också att vara utrustade med toalett och gissningsvis också köksfaciliteter. Detta är
inte sjöbodar såsom kommunen definierar sjöbodar i andra sammanhang.
Konstaterandena i miljökonsekvensbeskrivningen att planförslaget tar bättre hänsyn
till kulturhistoriska värden och riksintressen klingar falskt när man granskar den
ansvariga nämndens agerande.
MIN SLUTSATS ÄR ATT FÖRSLAGET INTE GER TILLRÄCKLIG VÄGLEDNING I
HANTERING AV FÖRFRÅGNINGAR OM DETALJPLANER ELLER BESLUT OM
BYGGLOV. KONKRETA FÖRSLAG MÅSTE ARBETAS FRAM SOM STYR
UTVECKLINGEN. KORTSIKTIGA EKONOMISKA EXPLOATERINGSINTRESSEN
MÅSTE HÅLLAS TILLBAKA.
CAMPINGPLATSEN
Campingplatsen i Djupvik har länge varit föremål för diskussion. När arbetet med
översiktsplanen startade för över fem år sedan konstaterades att campingen saknar
tillstånd för sin verksamget. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande påpekat att
kommunen tydligt skall klargöra att det inte finns något lagstöd för befintlig camping. I
nuvarande förslag struntar kommunen fullständigt i detta. Man döljer medvetet den
diskussion som pågått under snart fyra år. Det enda som nämns är att kommunen
TYCKER att campingen skall finnas kvar. I förbifarten konstaterar man att
anläggningen måste anslutas till det nya kommunala vatten- och avloppssystemet.
Skall man då tillåta nya byggnader för toaletter och dusch- och tvätt inom
strandskyddat område? Det utredningsarbete som förvaltningen genomfört för ett år
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sedan nämns överhuvudtaget inte. När samhällsbyggnadsnämnden istället för att
fatta beslut i strandskyddsfrågan lagstridigt överlämnade myndighetsärendet till
kommunstyrelsen för handläggning i samband med översiktsplanen, blir resultatet
endast att kommunen uttrycker en uppfattning. Strandskydd är inte en fråga om vad
kommunen vill utan ett myndighetsbeslut som skall hanteras inom miljöbalkens lagar.
Lagar är inte förhandlingsbara utifrån kommunalt tyckande.
Lika förvånande är det att miljökonsekvensbeskrivningen inte med ett enda ord tar
upp campingplatsens inverkan på miljön. Den ”naturcamping”, som består av
långtidsuppställda husvagnar kombinerade med ett ökat antal husbilar har tydligen
ingen inverkan på Östersjöns vatten eller strand. Räddningstjänsten har inte heller
någon synpunkt på att uppställningen under högsäsong sker huller om buller och
utan säkerhetsavstånd.
Det finns två alternativ i frågan. Antingen skall verksamheten upphöra eller så måste
området planläggas för camping så att de regler för campingområden som gäller i
vårt land kan följas. Den kommunala hantering, som kännetecknat ärendet under fyra
års tid, där ärendet smugits undan för att undvika en prövning av högre instans, är en
skam för hur kommunen hanterar en demokratisk process.
FRÅGAN OM DJUPVIKS CAMPING MÅSTE PÅ ETT TYDLIGT SÄTT INARBETAS I
ÖVERSIKTSPLANEN. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN MÅSTE FATTA BESLUT
OM STRADNSKYDDSFRÅGAN. ÖPPENHET OCH TYDLIGHET ÄR DEN ENDA
ACCEPTABLA VÄGEN FÖR ATT ÄRENDET SKALL KUNNA AVGÖRAS PÅ ETT
SÄTT SOM DET ANSTÅR EN KOMMUN I ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE.
Kommunens kommentar:
Kommunens ambition är alltid att hålla en god dialog med allmänheten. Detta tar sig
ofta uttryck i det inledande skedet av kommunens planprocesser då projekten
fortfarande har en relativt lös struktur och är öppna för formning. Inför ett samråd är
samrådsmöten förhållandevis vanliga i ett planarbete men efter det skedet är det
ovanligt att ha en dialog i mötesform och skriftliga synpunkter är det sätt som
används för påverkan och delaktighet i ett projekt. I övrigt finns kommunen tillgänglig
för frågor och dialog under arbetets gång och hanterar sina projekt efter de råd och
anvisningar som finns i Plan- och bygglagen.
Kommunen kan se att det finns en relevans i resonemanget kring boendefrågan och
att det enligt lagstiftningen inte går att styra om det blir permanentboende eller
sommarboende. Likaså går det inte att förutse om det blir pensionärer eller
barnfamiljer som bosätter sig i området. Det kommunen kan göra är att skapa
förutsättningar för permanentboende genom att peka ut bostadsområden i attraktiva
lägen vilket ligger i linje med kommunens intention att stödja en samhällsutveckling.
Huvudmannaskap och kostnadsfördelning är något som får hanteras i ett
efterkommande detaljplaneskede.
Beläggningen av vägsträckningen Äleklinta-Grönvik är en del av projektet
Ölandsleden som jobbar för att skapa en sammanlänkad cykelväg mellan Ölands
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norra och södra udde. De avgränsningar som utgör fördjupningens plangräns
omfattar det område som utpekades för utredning i översiktsplanen från 2002.
Kostnader för nya investeringar och för underhåll av vägar samt frågan om
huvudmannaskap för vägar inom Djupviksområdet får utredas i ett detaljplaneskede
då det är allt för detaljerat att ta ställning till i en fördjupad översiktsplan som är ett
övergripande och icke juridiskt bindande dokument.
Kommunen och Trafikverket är medvetna om problematiken kring korsningen väg
136 – Djupviksvägen och är positiva till en utveckling av en trafiksäker och funktionell
korsningslösning. När en utbyggnad inom Djupvik blir aktuell blir också en diskussion
med Trafikverket, som ansvarar för väg 136, aktuell.
Intentionen är att i ett kommande skede dela in Djupvik i ett fåtal större detaljplaner
som kommunen kommer ansvara för att ta fram. I detta skede utreds frågor om
huvudmannaskap, kostnadsfördelning, ingående utformningsbestämmelser m.m. då
det är allt för detaljerat att hantera i ett övergripande och rådgivande dokument som
en fördjupning.
På Öland finns ett varierande strandskydd mellan 100 meter och 300 meter.
I den gällande detaljplanen som omfattar stora delar av Djupvik är strandskyddet
upphävt. När en detaljplan upphör att gälla eller ersätts med en ny återinträder
strandskyddet igen men det är endast det generella strandskyddet på 100 meter som
återinträder.
Hamnen i Lofta är sedan tidigare detaljplanelagd som småbåtshamn och det
medgivna bygglovet är beslutat i enlighet med gällande detaljplan.
Kommunen visar i FÖP:en tydligt vad de önskar med campingen. I och med
Fördjupningens antagande blir det ett beslut kring frågan. Efter detta måste
strandskyddsfrågan prövas och anslutningar till VA göras om en verksamhet ska
kunna finnas på platsen.

29.
- Förtätning av bebyggelse inom strandskyddets Ölänska gräns på 300m skall
inte tillåtas.
- Vi anser det mycket viktigt att områdets glesa bebyggelsekaraktär bibehålls.
- Där förtätning av bebyggelse bedöms möjlig skall tomtstorlek och byggkaraktär
vara likartad med befintlig bebyggelse.
- Som permanentboende i nedanstående delområde har vi följande synpunkter:
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Området begränsas av följande ”vägområden” Helgevägen, Stens väg, Ivans
markväg, Signes väg, Göstas väg och Lofta kustväg. Området är genom tidigare
planering alltså ett grönområde mellan ovanstående vägar och bidrar till den glesa
bebyggelsekaraktären.
Detta ”gröna” område innehåller kärret/mossen Vitmön med tillhörande kärrskog.
Området är en viktig broms och reservoar vid höga vattenflöden, som vid
snösmältning och skyfall. Vattnet fördröjs alltså positivt, ur ett
översvämningsperspektiv, på sin väg till Lofta mosse.
Denna miljö med vatten, sankmark och växter är också en skyddad plats för djur
och fågelliv.
Bebyggelse av området skulle innebära hårdgörande av mark och grävande av
kanaler. Alltså ödelägga ett viktigt område för växter och djurs livsmiljöer, samt
öka översvämningstillfällena.
Det aktuella grönområdet ligger dessutom till största delen inom den Öländska
strandskyddsgränsen på 300m.
Kommunens kommentar:
Gällande framtida utveckling och utformning av tillkommande byggnation är
kommunens ambition att förhålla sig till den struktur, karaktär och de värden som
finns i Djupvik.
I den gällande detaljplanen som omfattar stora delar av Djupvik är strandskyddet
upphävt. När en detaljplan upphör att gälla eller när den ersätts med en ny
återinträder strandskyddet igen. Men även om ett område omfattas av ett utökat
strandskydd på 300 meter så återinträder bara det generella strandskyddet på 100
meter.
En FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer som kommunen önskar
se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att det i fördjupningen rör
sig om utredningsområde för bebyggelse och att den grova avgränsning som finns i
fördjupningen inte per automatik innebär en självklar möjlighet till bebyggelse. I
efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad utredning av markens
lämplighet att ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a. översvämningsrisker ska beaktas)
men även i detta skede saknas garantier för att t.ex. byggnation kan möjliggöras då
det finns många faktorer att ta ställning till.
30.
Vi är två systrar som tillbringat våra somrar på Grönvik sedan 1973, då våra föräldrar
köpte Grönvik 1:7. Sedan 2014 är vi själva ägare till Grönvik 1:7 och planerar nu för
en framtid där båda våra familjer kan fortsätta bo och vara på Grönvik.
Vår önskan med Grönvik 1:7 är att vi skall kunna stycka den cirka 4 000 kvm stora
tomten i två tomter. Se bifogad skiss.
En av oss tar sedan hand om befintligt hus/gästhus och den andra bygger ett nytt
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hus. För båda fastigheterna är planen att vi skall ha en åretruntstandard och kunna
bo permanent i framtiden.
När vi nu tagit del av översiktsplanen ser vi att en stor del av vår tomt är föreslaget att
vara inom ett område som skall bevaras, vilket i så fall skulle innebära att vi inte kan

fullfölja våra planer enligt ovan.
Vårt yttrande:
Vi önskar att ni tar hänsyn till vår bifogade skiss och gör en mindre förändring på
Grönvik 1:7 i det område som enligt översiktsplanen föreslås att bevaras.
Vi anser att de befintliga byggnaderna tillsammans med vårt förslag inte skulle
inverka på helheten i det vackra området som föreslås att bevaras, då det nybyggda
huset skulle följa skogskanten som sträcker sig söderut.
Kommunens kommentar:
Området (enligt yttrande) ligger inom område (1A på karta 28) som är utpekat för
bevarande som avser stenkusten. Bevarandeområdet för stenkusten är stort och
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några av de värden som räknas upp i yttrandet finns på andra ställen inom denna
zon även om de inte finns just på den hörnbit som avses i yttrandet. Området ligger
dock inom riksintresse för bl.a. Kulturmiljön och delvis av riksintresse för rörligt
friluftsliv, vilket kan ses på karta 13, men ligger även inom Länets kultur- och
naturvårdsplan. Även en fornlämning finns inom Områdets nordvästra del, dock tycks
den inte vara registrerad och saknas därmed på karta 18 över registrerade
fornlämningar. Området berörs också av det som benämns som bebyggelselinjen (1J
på karta 28). Syftet med bebyggelselinjen är att bevara viktiga upplevelse- och
karaktärvärden längs med Kustvägen. Den majestätiska entrén till Djupvik som går
genom Grönviks mjuka böj präglas av luftig öppenhet och ett tydligt respektavstånd
till vattnet. Den slingrande vägen erbjuder en unik känsla med utblickar som är
svårfångade längre upp i Djupvik. Dessa samlade värden gör att kommunen ser att
en fortsatt bedömning om bevarande ska gälla.
31.
Jag har läst igenom hela samrådshandlingen från 2011 med samtliga
utredningsbilagor samt hela utställningshandlingen med sin miljö- och
konsekvensbeskrivning, och funnit både motstridiga och oklara uppgifter.
Jag har försökt sammanställa dessa på följande sidor med tillhörande fördjupningar,
förklaringar och ståndpunkter. Min förhoppning är att dessa tas upp till förnyad
prövning och att resultatet därav kommer att synas i kommande detaljplaner.
I utställningshandlingen tar man upp vikten av gröna stråk längs stenkusten och
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längs östra planområdet, och att de ska bevaras för att säkerställa livsmiljöer och
spridningsstråk för växter och djur genom planområdet. Det stora grönstråket
nedanför landborgskanten inom Loftaområdet, dvs kärr/sumpskogen mellan Stens
väg och Ivans markväg och vidare norr ut över Evavägen kommer att försvinna vid
eventuell exploatering av detta område. Här finns en motsägelse i förslaget till hur
naturvärdena ska tas till vara, och var man kan tänka sig utreda framtida bebyggelse.
Vill man verkligen värna om existerande spridningsstråk, vilket man skriver i
handlingen, måste man omvärdera möjligheterna till framtida exploatering inom ovan
nämnda område. Värt är att påpeka, vilket inte borde behövas, är att här finns idag
ett rikt djurliv av både fågel, småvilt och större djur som älg och rådjur.
Se gästboksanteckningar från vår stuga på Stens väg från i detta fall 2017.
Sid 99 i utställningshandlingen.
Naturmiljöerna i planområdet är särskilt känsliga för:
1. Exploatering i utpekade naturvärdesobjekt.
2. Förtätning så att småmiljöer mellan husen försvinner, t.ex. artrika vägrenar, buskoch gräsmarker och stenmurar.
3. Förtätning där småmiljöer och naturlig vegetation försvinner mellan hus och
längs vägar kan innebära ökade barriäreffekter och att spridning försvåras
genom bostadsområdet.
4. Åtgärder som stör fågelliv under häckningstid, särskilt Lofta mosse.
5. Upplag av material på ytor med artrik gräsmark.
6. Upphörd hävd i betesmarkerna.
7. Dränering av våtmarkspartier.
8. Gödsling av naturliga gräsmarker.
9. Avverkning av träd, särskilt äldre träd.
DAGVATTEN, VÅTMARKER OCH ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDEN
I utställningshandlingen skriver man på flera ställen om dagvattenhantering, ökade
nederbördsmängder och vikten av översvämningsområden som fungerar som
fördröjningsmagasin och att man ska undvika att dränera våtmarksområden.
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Mitt i området som kallas för Västra Lofta ligger ett gammalt våtmarksområde känt
under namnet Vitmön och det finns namngivet på äldre kartor, som på den högra
bilden från 1940. Här var tidigare mycket öppnare och våtmarken hade då riklig
förekomst av framför allt ängsull med stolta vita vippor i mängd.
Min gissning är att namnet Vitmön kan härledas där av. På det nyare flygfotot till
vänster kan man inne i sumpskogen fortfarande klart urskilja det centrala kärret i
våtmarken.

Ovan visas en kartbild från av myndigheterna
genomförd våtmarksinventering, och även här
har
våtmarken inom västra Lofta klart redovisats.

Samma bild men med fastighetsgränser, gator
och vägar inlagda. Här är också
våtmarken/översvämningsområdet norr om
Evavägen markerat.

Vikten av våtmarker och översvämningsområden lyfts fram på flera ställen både i
utställningshandlingen och i den tillhörande Miljö- och konsekvensutredningen. I
förslaget till utredningsområde för bebyggelseutveckling på sid. 80 verkar man inte
ha tagit någon hänsyn till detta.
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Höjdskillnaden mellan Vitmön, med tillhörande våtmark, och recipienten Lofta mossa
är väldigt liten och avrinningen genom de diken som gjordes vid förra exploateringen
på slutet av 60-talet är därmed långsam och begränsad. Ska området kunna
exploateras ytterligare måste därför hela området fyllas upp och nya kanaler
grävas/sprängas för att dränera hela området. Vad händer då?
- Hur kommer befintlig växtlighet som har rotsysten anpassade till befintliga
markförhållanden att klara sig? Den kommer kommer troligtvis att dö ut efter bara
några år.
- Vad händer med lågt liggande krypgrunder till befintliga fritidshus? Kommer de vid
de årliga översvämningarna efter snörika vintrar att sättas under vatten när
översvämningsområdena inte längre finns kvar? Om det som följd av ny bebyggelse
kommer att behövas nya pumpar för att hålla dessa torra, vem ansvarar i så fall för
installation, drift och löpande skötsel av dessa?
- Vad händer med allt rikt växt- och djurliv som idag har väl anpassat sig till
nuvarande förhållanden?
Hela området, mellan landborgskanten i väster från Råshusberget i söder till
Oxelberget i norr till höjdryggen mellan Signes väg och Brittas väg i öster, avvattnas
idag genom denna våtmark.
I dag utgör denna yta ett stort översvämnings-område som kan svälja, och fördröja,
stora vattenflöden vid snösmältning efter snörika vintrar. Under vårarna efter de
snörika vintrarna 2010 och 2011 översvämmade smältvattnet inte bara Vitmön, utan
på sina ställen såväl vägar i området som åtskilliga tomter och andra lågt liggande
områden.
Bilden till höger visar sumpskogen våren 2016 efter en det året ovanligt snöfattig
vinter.
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Om man verkligen menar att detta område trots allt anses vara lämpligt
utredningsområde för bebyggelseutveckling kommer man på flera punkter gå emot
vad man sagt i Miljö- och konsekvensbeskrivningen, och måste då klart och tydligt
visa hur man ska hantera de problem som kommer att uppstå som följd därav.
KULTURMILJÖ
Ni skriver i utställningshandlingen följande:
Den sammanfattande bedömningen är att området har höga kulturhistoriska värden,
från såväl nyare tid som historisk och förhistorisk tid, se karta 16, s40. Följande
företeelser bedöms som viktiga för områdets kulturmiljö och ska beaktas vid framtida
detaljplaneläggning:
• Fornlämningsområden
• Våtmarker (arkeologi)
• Stenbrott, lämningar av stenhantering
• Äldre smågårdar och lägenhetsbebyggelse (boningshus, ekonomibyggnader, uthus)
• Sjöbodar med tillhörande anläggningar samt övriga spår av fiske
• Sommarstugor äldre än ca 1950 med bevarad karaktär
• Murar av gråsten och kalksten, även modernare sådana
Att texten ovan inte betyder så mycket i verklig handling har ni redan visat när det
gäller våtmarksområden, och då särskilt Vitmöns område i västra Lofta. Särskilt
redovisat i texterna på sidorna ovanför.
Ej heller har texten visat sig ha någon som helst relevans i planförslaget när det
gäller skyddet av kulturmiljöer som avser Stenbrott och lämningar av stenhantering.
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Jag, med många fler, minns hur imponerade det en gång var med tusentals
kvadratmeter med skrotsten över större delen av Loftaberget, innan stenkrossen
malde ner det mesta till grus. Då kan jag inte låta bli att tänka på de småbönder i
trakten som under många vintrar gick i berget och bröt sten i kyla, regn och blåst.
Med stela läderstövlar och tunga vadmalsbyxor, helt utan maskiner, med bara spett,
hammare och mejsel.
Hur man då kunde undgå att skydda detta kulturlandskap som minne över en just
svunnen epok, har jag svårt att förstå. Nu finns det inte mycket kvar som kan minna
yngre generationer om det som en gång var. Det enda de nu får se är alla små
stenkummel som nu dominerar strandlinjen längs kustvägen norr ut.
De gamla brytningsrester som dock finns kvar på båda sidor om Evavägen strax
öster om landborgskanten ner mot Brittas väg är nu de enda återstående resterna
som minner om en epok som flytt, och det är en av anledningarna till att man i naturoch kulturinventeringen har velat ta upp detta område som värt att spara och bevara.
Om man verkligen menar allvar med att resterande kulturmiljöer från tidigare
stenhantering är värt att bevara borde de rester som ännu finns kvar buskröjas och
vårdas, inte hyvlas av och bebyggas. Detta som arbetshistoriskt minne över de som
under flera generationer lagt ner större delen av sina liv i berget, med resultat av flera
skeppslaster huggen och slipad sten för export till större delen av norra Europa.

På ovanstående flygfoto, med föreslagna exploateringsområden, ser man tydligt de
rester av kulturbrott som ännu finns kvar såväl söder som norr om Evavägen. Dessa
med gult markerade områden, av vad som sägs textmässigt i såväl MKB’n som i
utställningshandlingen, borde skyddas och bevaras och inte vara föremål för
exploatering.
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Däremot borde det med blått markerade området överföras till Områden där
utveckling kan ske med särskild hänsyn till platsen värden, och då inkluderas i
område 2A som redovisas på kartbilden på sid 78 i utställningshandlingen. Denna del
är redan stark påverkad av vägar, trafik, ledningsdragningar och befintlig byggnation
varför en komplettering här inte borde ha någon menlig inverkan på naturmiljöerna i
övrigt.
Ej heller kommer en uppfyllnad här att märkbart påverka varken översvämningsytan
eller avrinningen av våtmarken strax norr om området. Denna våtmark får allt sitt
vatten från Skallerberget och vidare upp mot Teklas väg uppe på Loftaheden och
avvattnas vidare genom vägtrummor och diken genom fritidshusfastigheter och längs
vägkanter.
FÖRALINJEN
Som värt att bevaras anges också följande.
I området finns även lämningar från den s.k. Föralinjen, som började byggas under
beredskapsåren som ett stridsvagnshinder i form av en kanal tvärs över Öland.
Kanalen färdigställdes inte.
De lämningar som finns kvar av Föralinjen ska bevaras och en skyddszon på 15
meter på vardera sida av kanalen ska hållas fri från påverkan.
Hur detta ska ske kan man undra. Ska kanalen öppnas upp igen, eller bara
fortsättningsvis låtas fortsätta växa igen helt och hållet, så att den försvinner in i en
ogenomtränglig snårskog? Vem ska stå för upprustning och fortsatt underhåll, och på
vems bekostnad? Utan klara direktiv och avsättning av pengar kommer inget att ske,
och den 15 meter breda skyddszonen kommer att bestå av slån, vildapel och andra
snåriga och ogenomträngliga växter.
I stället för att hållas fri från påverkan borde skyddszonen slås regelbundet med
slåtterbalk och hållas öppen, framkomlig och fri.
Kommunens kommentar:
De områden som ligger inom den fördjupade översiktsplanens (FÖP) norra delar,
kring Evavägen, har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i den
kulturmiljöutredning som tagits fram i samband med fördjupningens arbete.
Områdena bedömdes som värda att bevara men till följd av politiskt beslut i
samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-30 § 148 så ligger nu områdena inom kategorin
utredningsområde för bebyggelse. I efterkommande skede då detaljplan arbetas fram
får en närmare undersökning av området göras för att se hur befintliga kulturvärden
kan respekteras och om det är möjligt att kombinera med ny bebyggelse eller inte.
En FÖP är ett rådgivande och övergripande dokument som beskriver riktlinjer som
kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att det i
fördjupningen rör sig om utredningsområde för bebyggelse och att den grova
avgränsning som finns i fördjupningen inte per automatik innebär en självklar
möjlighet till bebyggelse. I efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad
utredning av markens lämplighet att ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a.
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översvämningsrisker ska beaktas) men även i detta skede saknas garantier för att
t.ex. byggnation kan möjliggöras då det finns många faktorer att ta ställning till.
Med bevara, avseende Föralinjen, menas i fördjupningen ej bebyggas och avser inte
skötsel av markområdet då detta är allt för detaljerat för att hanteras i en FÖP.
Marken som Föralinjen sträcker sig över är idag privatägd och skötsel ligger på
markägarna. Frågor om huvudmannaskap och skötsel får behandlas i ett framtida
detaljplaneskede.
32.
Vi instämmer helt i Gunnar Palmqvists (yttrande nr 31) skrivelse till er i Översiktsplan
i Djupviksområdet. Ni måste vara mer varsamma i exploateringen av området.
Kommunens kommentar:
Se svar till yttrande nr 31
33.
Som ägare till fastigheterna Lofta 1:49 och Lofta 1:50 vill jag härmed meddela mitt
stöd för de synpunkter och kommentarer som insänts av Gunnar Palmquist (yttrande
nr 31) angående ”Översiktstplan Djupviksområdet” (bifogat: "Kommentarer till
FÖP.pdf")
Kommunens kommentar:
Se svar till yttrande nr 31
34.
Undertecknad ägare till fastigheten Djupvik 1:6 och dessutom i rakt nedstigande led
från målaren Albert von Gendel Jonsson som även gett namn åt ”Målar Jonssons
Gata”.
Tidigare ägare levde med vetskap om att den nordöstra delen av Djupvik 1:6 var
möjlig att avstycka och sälja och det var även det besked jag fick som barn från mina
anförvanter. Detta faktum kan styrkas med plankartor för Djupviksområdet från olika
tidpunkter.
När kommunalt vattenledningssystem anlades på 1980-talet försågs också denna
tilltänkta fastighet med en anslutningspunkt som än idag finns kvar i marken.
När jag nu betraktar ”Fördjupad Översiktsplan- Djupviksområdet” finner jag att hela
fastigheten Djupvik 1:6 har bedömts tillhöra skyddsvärt område.
Fastigheten Djupvik 1:6 genomkorsas av en diagonal stenmur. Området söder om
denna mur är att betrakta som alvarmark och därför skyddsvärd. Norr om denna mur
finns bebyggelse och i övrigt slyskog och syren och inte att bedöma som skyddsvärd.
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Anhåller om att ”Fördjupad Översiktsplan- Djupviksområdet” korrigeras så att den
nordöstra delen av fastighet Djupvik 1:6 kan avstyckas och bebyggelse kan ske
såsom det ursprungligen var tänkt.
Denna korrigering borde och ligga i linje med Borgholms kommuns intention att
förtäta hellre än att ta ny mark i anspråk för fritidshusbebyggelse.
(bifogat bildmaterial finns att tillgå hos kommunen)
Kommunens kommentar:
En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett övergripande dokument som
beskriver riktlinjer som kommunen önskar se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det
är viktigt att se att det i fördjupningen rör sig om grova avgränsningar och att det i
efterföljande detaljplaneskede kommer ske en detaljerad utredning av markens
lämplighet. Detaljplanen som omfattar Djupvik 1:6 är gällande och tillåter att
ytterligare en fastighet kan placeras inom fastighetens nordvästra hörn. Men i och
med att den kulturmiljöutredning som tagits fram i samband med FÖP:en pekat ut
mycket höga kulturhistoriska värden på platsen omfattas fastigheten fortsatt av
bedömningsområdet bevara med syftet att uppmärksamma att det finns höga värden
att ta i beaktande vid framtida utredning.
35.
Undertecknade som äger fastigheten Djupvik 1:146 har följande synpunkter på
översiktsplanen.
Den gällande byggnadsplanen från 1971 för vårt område innefattar bebyggelse av
enplanshus om c:a 100 kvm, med max taklutning 32 grader samt grönområde
(parkmark). Det är av största vikt att det som anges i byggnadsplanen efterlevs. Det
är inte utan eftertanke planarkitekten har skapat en plan som ger området en
karaktär av frihetskänsla och inte ett kompakt villaområde. Vi motsätter oss varje
tanke på att exploatera grönområdena och dela upp dessa till tomtmark.
Betr. Djupviks Kustväg har vi följande synpunkter. När vägen mellan Äleklinta och
Djupvik belades med oljegrus hösten 2016 ökade trafiken förbi vår fastighet med 5060%. Det är många barn och familjer som cyklar och promenerar på denna väg till
och från badbryggan. Fordonen som trafikerar vägen kör alldeles för fort. Jag tror inte
det bara hjälper att hastighetsbegränsa vägen till 30 km/tim, utan det måste också
installeras farthinder under tiden 15 maj – 15 augusti. Jag hoppas att mina
synpunkter vinner gehör när planen fastställs.
Kommunens kommentar:
En FÖP är ett övergripande dokument som beskriver riktlinjer som kommunen önskar
se med sitt fortsatta planeringsarbete. Det är viktigt att se att det i fördjupningen rör
sig om utredningsområde för bebyggelse och att den grova avgränsning som finns i
fördjupningen inte per automatik innebär en självklar möjlighet till bebyggelse. I
efterföljande detaljplaneskede kommer en detaljerad utredning av markens
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lämplighet att ske (med stöd av 2 kap. 5§ där bl.a. översvämningsrisker ska beaktas)
men även i detta skede saknas garantier för att t.ex. byggnation kan möjliggöras då
det finns många faktorer att ta ställning till.
Detaljerade utformningsbestämmelser, t.ex. hushöjder, sätts i detaljplaneskedet som
är den efterföljande processen i planarbetet. Kommunens ambition är att förhålla sig
till den struktur, karaktär och de värden som finns i Djupvik.
Kostnader för nya investeringar och för underhåll av vägar samt frågan om
huvudmannaskap för vägar inom Djupviksområdet får utredas i ett detaljplaneskede
då det är allt för detaljerat att ta ställning till i en fördjupad översiktsplan som är ett
övergripande och icke juridiskt bindande dokument.
Vägsträckningen Äleklinta-Grönvik ligger utanför planområdet och är en del av det
självständiga projektet Ölandsleden (tidigare fyr till fyr) som jobbar för att skapa en
sammanlänkad cykelväg mellan Ölands norra och södra udde.
36.
Yttrande över ”Fördjupad översiktsplan för Djupvik”, avser fastigheten Djupvik
1:7
Efter att ha tagit del av förslaget har vi synpunkter på området i öster.
Som framgår av karta och beskrivning, sid 73, kan området beröras av
”Bebyggelseutveckling med särskild hänsyn”.
Området, som ligger i samlad bebyggelse, har inte använts av vare sig boende eller
turister och avgränsas naturligt i öster av en stenmur. Intill muren finns tillgång till väg
och VA.
Ny bebyggelse här ska naturligtvis utformas och placeras så att det visuella öppna
landskapet bevaras.
Vi önskar att området fortsätter att vara ”Utredningsområde för bebyggelse” som
övriga delar av fastigheten.
Kommunens kommentar:
Den östra delen av fastigheten, men även resterande del av fastigheten, ligger i ett
känsligt läge där flera omgivande faktorer har stor betydelse för en framtida
detaljplaneprocess. Kommunen vill vara säker på att det vid eventuell framtida
byggnation på fastigheten uppmärksammas att utformning, placering, miljövärden
med mera är mycket viktiga att respektera och ser därför att gällande bedömning av
markanvändning kvarstår.
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