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Detaljplan för Hallmare 1:6 med flera, Hallmare 

Havsbad, Loftahammar, Västerviks kommun 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

PLANFÖRFARANDE  

Detaljplanen handläggs med standard förfarande enligt 5 kap. Plan- och bygglagen. 

 
Planprocessen enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS 

Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan ska redovisas 
i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen 
dessa synpunkter. 
 
Samrådsredogörelsen innehåller en sammanställning av de synpunkter som har kommit in 
under samrådet samt en redovisning av kommunens ställningstaganden och förslag med 
anledning av synpunkterna. Av samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som inte 
kunnat beaktas och skälen till detta. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2019-04-15- 2019-05-16. 
Myndigheter, sakägare och allmänhet har fått tillfälle att yttra sig. Detaljplanen har 
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funnits tillgänglig på kommunhuset och på kommunens hemsida. Skriftliga yttranden, som 
finns i sin helhet på kommunen, har inkommit från följande under samrådstiden: 
 

STATLIGA ORGAN 

1. Länsstyrelsen        2019-05-02 
2. Lantmäteriet        2019-05-02 
 

KOMMUNALA ORGAN 

3. Miljö- och byggnadsnämnden      2019-05-16 
4. Västervik Miljö & Energi AB      2019-05-02 
5. Räddningstjänsten       2019-05-10 

 

SAKÄGARE 

6. Hallmare 1:3 och Hallmare 1:16      2019-05-06 
7. Hallmare 1:5        2019-04-28 
8. Hallmare 1:10        2019-05-05 
 

Övriga  

9. E.on         2019-05-02 
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BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER 

Nedan följer en sammanfattande redogörelse för inkomna skriftliga yttranden.  
 

1. Länsstyrelsen 
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Kommunens kommentar: 
Området är anslutet till allmänt vatten via avtal. Campingen har en egen 
avloppsreningsanläggning med tillfredställande funktion. Det finns därför inget behov 
av att inrätta ett verksamhetsområde. Loftahammars avloppsreningsverk fick 2017 
beslut om utökad kapacitet. I anmälan finns området inte med i bedömningen av 
potentiella framtida anslutningar, som gjorts av Västervik Miljö & Energi AB 
tillsammans med kommunens samhällsbyggnadsenhet. 
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Kommunens kommentar: 
Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med en karta som visar 
flödesriktningarna samt ger förslag för hur dagvattnet kan infiltreras, renas samt 
fördröjas.   
 
Kommunen har tagit ställningen att endast 50% av fastighetsarean får hårdgöras.   
 
Vattenområdet (W) har justerats till att inkludera samma vattenområden som anges i den 
befintliga byggnadsplanen från 1966. Avsikten med detaljplanen är att släcka ut gamla 
vattenområdet och ersätta med ett nytt planförslag.  
 
Kommunen avser att upphäva en liten del av vattenområdet (w2) för att möjliggöra en 
badbrygga. Delar av badet innehåller flytande blålera vilket gör att sanden sjunker undan. 
Ibland händer det att leran glider ut, och då följer sanden med och de uppstår djupa hål 
på botten. Det är framförallt inom ett område dessa hålen är och campingen märker ut 
var man inte bör gå. För att inte badgästerna ska råka illa ut, framförallt barn, föreslås det 
att en brygga får anläggas så att badgästerna kommer förbi blåleran. Kommunen anser 
komplettera strandskyddsresonemanget med ytterligare ett särskilt skäl nämligen 
Miljöbalken 7 kap. § 18 c pt. 4, att området behöver tas i anspråk för att utvidga en 
pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför det strandskyddade 
området. Kommunen bedömer att det särskilda skälet bör vara det bärande i 
argumentation kring upphävande av strandskydd på platsen.  
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Kommunens kommentar:  
Kommunen anser komplettera strandskyddsresonemanget med ytterligare ett särskilt skäl 
nämligen Miljöbalken 7 kap. § 18 c pt. 4, att området behöver tas i anspråk för att utvidga 
en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför det strandskyddade 
området. Kommunen bedömer att det särskilda skälet bör vara det bärande i 
argumentation kring upphävande av strandskydd på platsen. 
 
Campingen har ingen möjlighet att utveckla sin verksamhet i de delar där strandskyddet 
återinträder, varken inom gällande detaljplan eller i ny detaljplan om inte strandskyddet 
upphävs enligt förslag. Därmed förefaller risk att campingen på längre sikt inte underhålls 
i önskad standard, detta på grund av att ekonomiska incitament inte föreligger. Det nya 
planförslaget överensstämmer med pågående campingverksamhet och ger dem dessutom 
möjlighet att utveckla standarden på campingen. På så sätt får verksamhetsutövarna ett 
ekonomiskt incitament att investera i underhåll samt att utveckla campingen. 
 
Kommunen ställer sig positiv till planförslaget. Den befintliga campingverksamheten 
fungerar bra tillsammans med allmänhetens friluftsliv och bad på platsen. Det är också så 
att det faktum att campingen finns troligen ökar tillgängligheten eftersom det finns 
parkeringsmöjligheter, kiosk och skötsel i anslutning till badplatsen. Kommunen bedömer 
att det upphävande av strandskydd som föreslås är lämpligt och har en lämplig 
omfattning. Kommunens uppfattning är att samtliga befintliga campingplatser i Västerviks 
kommun inklusive Hallmare havsbad fungerar mycket bra tillsammans med allemansrätt 
och allmänhet samt också tydligt ökar allmänhetens tillgänglighet till viktiga 
strandområden. 
 
Strandskyddet är upphävt i den tidigare detaljplanen Förslag till byggnadsplan för 
fritidsområde å fastigheten Hallmare 1:10 och 1:11 samt samfällda områden 
Loftahammar kommun, Kalmar län (1966). Strandskyddets syfte är inte att återta mark. 
Det finns ca 15 bygglov beviljade inom campingområdet. Många av dem är 
tidsbegränsade och avser uppställning av husvagn eller villavagn. Det finns också 
permanenta bygglov för att bygga campingstugor.  Slutsatsen blir alltså att vagnarna inte 
uppförts olagligt. 
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Kommunens kommentar:  
Planbestämmelserna n1 och z2 har justerats så att det står samma som på plankartan.  
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2. Lantmäteriet 
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Kommunens kommentar: 
Kommunen mätte in gränspunkterna vid planområdet i samband med upprättandet av 
grundkartan. De gränser som inte hittades kunde vi beräkna läget för med relativt låg 
osäkerhet (<10cm).  
 
Plankartan har kompletterats så numera står Hallmare 1:6 och Handelsbodsvägen utmärkt 
på kartan.  
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Kommunens kommentar:  
Användningsbestämmelsen anger N, friluftsliv och camping samt O, tillfällig vistelse. 
Proportionerna är inte angivna vilket innebär att fördelningen är fri. Vid kombinerad 
bestämmelse, vilket är helt i linje med Boverkets rekommendationer, är det första 
bokstaven (N) som är styrande i färgvalet på plankartan. 
 
Planbestämmelserna x, z och n har uppdaterats så att det står lika i plankartan och 
planbestämmelserna.  
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Avtal har tecknats mellan kommunen och Hallmare havsbad camping om att allmänheten 
ska ha rätt att nyttja gång- och cykelvägen. 
 

 
 

 
 

Kommunens kommentar:  
Plankartan samt plan- och genomförandebeskrivningen har justerats till byggnadsarea. 
W1 och W2 ligger numera under rätt text.  
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Plan och genomförandebeskrivningen har förtydligats gällande ledningsrätt. 
  

 
 

Kommunens kommentar:  
Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats med lantmäteriets synpunkter. 
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3. Miljö- och byggnadsnämnden 
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Kommunens kommentar: 
Plankartan har justerats så att befintlig bebyggelse inte står på prickad mark. Plan- och 
genomförandebeskrivningen har kompletterats med nämndens förslag på särskilt skäl till 
upphävandet av strandskydd.  
 

 

4. Västervik Miljö & Energi AB 

 

 
 

Kommunens kommentar: 
Era synpunkter har blivit tillgodosedda i plan- och genomförandebeskrivningen. 
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5. Räddningstjänsten 

 
 
 

Kommunens kommentar:  
Plan- och genomförandebeskrivningen har kompletterats enligt ert yttrande.  
 

 
 
 
 
 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Enheten för samhällsbyggnad 
 

Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 
E-post: vasterviks.kommun@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se 

18 (24) 

6. Hallmare 1:3 och Hallmare 1:16 

 
 
 

Kommunens kommentar:  
Kommunen har gjort bedömningen att tomtens placering i förhållande till närmsta 
grannar samt storlek passar bra att medge en högsta nockhöjd på 6,5 meter.  
 
Delar av badet innehåller flytande blålera vilket gör att sanden sjunker undan. Ibland 
händer det att leran glider ut, och då följer sanden med och de uppstår djupa hål på 
botten. Det är framförallt inom ett område dessa hålen är och campingen märker ut var 
man inte bör gå. För att inte badgästerna ska råka illa ut, framförallt barn, föreslås det att 
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en brygga får anläggas så att badgästerna kommer förbi blåleran. Badbryggan utgör en 
väldigt liten del av vattnet. Där planförslaget medger badbrygga är vattennivån dessutom 
låg och under sommartid är området väl använt av badgäster. Kommunen har gjort 
bedömningen att fiske lämpar sig bättre utanför strandområdet. Bryggan där båtarna 
lägger till har funnits i flera år, där blir det ingen skillnad mot idag. 
 
Västerviks kommun sköter hämtning av campingens hushållssopor. Övrig hantering av 
sopor sköts av campingägarna som har tillgång till både miljöstation och 
återvinningsstation i Loftahammar. 
 
Tillfällig vistelse har som syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig 
karaktär. Det innebär verksamheter som bedrivs med syfte att tillhandahålla tillfälliga 
övernattningsmöjligheter, ofta utanför bostaden. Verksamheten i sig är varaktig, medan 
övernattningarna är av icke varaktig karaktär. Inom användningen är det inte tillåtet med 
varaktigt boende och inte heller fritidshus. 
 
Det kan vara svårt att avgöra var gränsen går mellan tillfällig vistelse och bostäder, det vill 
säga boende med varaktig karaktär. Eftersom boende är svårdefinierat är det oftast 
enklare att definiera var gränsen för tillfällig vistelse går. Det avgörande vid bedömningen 
är syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas. Tillfällig vistelse har som 
syfte att tillgodose vistelse eller boende som inte är av varaktig karaktär. Vid 
bedömningen saknar det normalt sett betydelse om lokalerna där verksamheten ska 
bedrivas har utformats och utrustats så att de klarar lagstiftningens krav avseende 
bostäder. Detta innebär att en camping, som i sina stugor har samtliga bostadsfunktioner 
ändå inte utgör en bostad eftersom syftet med campingen är att erbjuda tillfällig 
övernattning. 
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7. Hallmare 1:5 

 
 
 
 

Kommunens kommentar:  
Kommuner har genom det kommunala planmonopolet stor möjlighet att besluta/styra 
hur deras mark och vatten ska nyttjas och exploateras. Kommunen arbetar med att göra 
hållbara planer och ett steg i den riktningen är att ta fram flexibla detaljplaner som tillåter 
flera användningar och inte är så styrda. Bedömningen har gjorts att det är lämpligt att 
lägga till friluftsliv och camping, tillfällig vistelse för fastighet Hallmare 1:5 eftersom 
campingen angränsar mot området. 
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8. Hallmare 1:10 

 

Kommunens kommentar: 
Stranden är tillgänglig för allmänheten, det finns flera passager att ta sig ner till vattnet. 
Kommunen har gjort bedömningen att campingen inte utgör något hinder för den 
enskilde att ta sig ner till stranden utan de har snarare förbättrat möjligheterna för 
allmänheten att använda stranden. Fler strandskyltar ska placeras ut runt om på 
campingen, detta för att stärka uppfattningen om att hela strandlinjen är tillgänglig för 
allmänheten.     
 
Det finns möjlighet för Hallmare 1:10 att ha infart från befintlig väg idag, norr om 
fastigheten.  
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Kommunens kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en ökad byggrätt för fastighet 1:10. Lägsta grundläggningsnivå 
(+2,7 m över nollplanet) gäller enbart vid nybyggnation eller vid tillbyggnad.  
 
Kommuner har genom det kommunala planmonopolet stor möjlighet att besluta/styra 
hur deras mark och vatten ska nyttjas och exploateras. Kommunen arbetar med att göra 
hållbara planer och ett steg i den riktningen är att ta fram flexibla detaljplaner som tillåter 
flera användningar och inte är så styrda. Bedömningen har gjorts att det är lämpligt att 
lägga till tillfällig vistelse för fastighet Hallmare 1:10 eftersom campingen angränsar runt 
om. Dock är huvudändamålet bostäder i detta fallet (gul markering i plankartan). 
 
Servitut för badbrygga till fastighet Det är ingen fråga som berör detaljplanen.  
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För att få bygglov krävs att det att lägsta grundläggningsnivå för byggnader är + 2,7 m 
över nollplanet. Lägre nivåer kan accepteras om åtgärder vidtas för att minimera riskerna 
för översvämning. I ansökan om bygglov ska det visas hur dagvattenhanteringen ska lösas 
inom fastigheten, det ska inte belasta er fastighet.  
 

 

9. E.on 

 

 
 

Kommunens kommentar: 
Okej. 
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SLUTSATS 

Samråd har genomförts enligt Plan- och bygglagen 5 kap 11 §.  
 
Inkomna synpunkter har föranlett några mindre justeringar i planhandlingarna. Förutom 
redaktionella ändringar av texter genomförs följande justeringar: 

 
Plankartan: 

o Området där strandskyddet ska upphävas har reducerats.  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen: 

o Avsnittet Administrativa frågor har kompletterats ytterligare med ett skäl att 
upphäva strandskyddet enligt MB 7 kap. 18 c §: Området behöver tas i anspråk för 
att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan ske utanför det 
strandskyddade området. 

o Teknisk försörjning har fördjupats med hur dagvattnet ska hanteras på 
fastigheten. En kartbild har lagts till för att förtydliga var dagvattnet kan fördröjas 
samt hur flödesriktningen är för dagvattnet.  

o Fastighetsrättsliga konsekvenser: En utförligare förklaring angående 
ledningsrätt har lagts till.  

o Plan- och genomförandebeskrivningen har även kompletterats med mindre 
justeringar som har inkommit.  

 

STÄLLNINGSTAGANDE 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i 
en samlad bedömning. Efter en samlad bedömning anser enheten för samhällsbyggnad 
att det inte finns tillräckliga skäl för att inte fortsätta arbeta vidare med detaljplanen.  
 
Planhandlingar har justerats enligt kommentarer ovan samt redaktionella ändringar har 
gjorts i Plan- och genomförandebeskrivningen.  

 
Förslaget till detaljplan för Hallmare 1:6 mfl Hallmare havsbad, Loftahammar, i 
Västerviks kommun, Kalmar län kan efter ovanstående ändringar ställas ut för granskning 
under perioden 20 juni- 23 augusti. 

 

Samhällsbyggnadsenheten 

 
 
 
 

 
I tjänsten 
Gabriel Helgesson       
Planarkitekt        
Samhällsbyggnadsenheten     


