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Ändring av
Ändring av stadsplanen för Kvarteret Läkaren m.m.
Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
PLANFÖRFARANDE
Detaljplan handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. Plan- och bygglagen.

HUR SAMRÅDET GENOMFÖRTS
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.

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

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 2019-06-14 till 2019-08-23
(förlängd samrådstid). Myndigheter, sakägare och allmänhet har fått tillfälle att yttra sig.
Detaljplanen har funnits tillgänglig på kommunens hemsida.
2019-06-26 hölls öppet hus, där representanter från enheten för samhällsbyggnad och
Region Kalmar län fanns på plats för att berätta om planförslaget och svara på frågor.
Uppskattningsvis var det omkring 30 besökare.
Skriftliga yttranden, som finns i sin helhet på kommunen, har inkommit från följande
under samrådstiden:

INKOMNA SAMRÅDSYTTRANDEN
STATLIGA ORGAN
1. Länsstyrelsen
2. Lantmäteriet
3. Trafikverket

2019-09-10
2019-06-19
2019-09-16

KOMMUNALA ORGAN
3. Miljö- och byggnadsnämnden
4. Västervik Miljö & Energi AB
5. Kulturenheten

2019-08-21
2019-07-16
2019-08-27

SAKÄGARE
ÖVRIGA
-
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BEMÖTANDE AV INKOMNA SYNPUNKTER
Nedan följer en sammanfattande redogörelse för inkomna skriftliga yttranden.
1. Länsstyrelsen
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Kommentar:
Kommunens ställningstagande
Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning om att planändringen saknar stöd i
kommunens översiktsplan och den fördjupade tätortsstudien. Med de ändringar som
gjorts inför granskningen gör kommunen bedömningen att ändringen överensstämmer
med översiktsplanen och gällande detaljplans syfte samt att den inte är av betydande
intresse för allmänheten.
Kommunen ser inte skäl till att ändra planförfarande och avser såldes fortsatt hantera
planärendet som en ändring. Se argumentationen nedan samt fördjupad diskussion och
volymstudie i tillägget till planbeskrivningen.
Överensstämmelse med översiktsplan
Utvecklingen av sjukhusområdet omnämns inte särskilt i översiktsplanen, detta eftersom
kommunens översiktsplan inte pekar ut geografiska områden specifikt, utan utgår från
generella utvecklingsprinciper och riktlinjer. Sett utifrån utvecklingsprinciperna som anges
i översiktsplanen avseende lokalisering av bebyggelse är utvecklingen av sjukhusområdet i
linje med översiktsplanens intentioner: ”Tjänste- och servicenäringen lokaliseras med
fördel i närheten av service, bostäder och infrastruktur” samt ”Bebyggelse ska i första
hand utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning”.
Översiktsplanen anger också att ”Ny bebyggelse kan endast tillkomma i en omfattning
som är lämplig med hänsyn till kulturmiljön. Vid utformning av ny bebyggelse bör hänsyn
tas till områdets egenart”. Sedan samrådet har en ny byggnadsvolym i 6 våningar +
teknikvåning tagits fram. Den nya volymen, som är betydligt lägre än den som var aktuell i
samrådet (-13 meter, 3 våningar), får inte samma inverkan på stadssiluetten och
omgivande bebyggelse som tidigare byggnadsförslag och bedöms inte få en betydande
inverkan på riksintresset för kulturmiljövården eller stadens siluett. Därmed bedöms
lämplig hänsyn ha tagits till kulturmiljön och områdets egenart.
Sammantaget bedöms således att ändringen är i linje med översiktsplanens riktlinjer och
principer. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018-06-18 Kf § 135 då det beslutades att
”det tematiska tillägget till översiktsplanen Bebyggelse på landsbygd ska
uppdateras, men att resten av Västerviks kommuns översiktsplan i alla delar
härmed förklaras vara aktuell, enligt plan- och bygglagen”.
Överensstämmelse med fördjupad tätortsstudie
I den fördjupade tätortsstudien finns två olika kartor: ”rekommendationer” samt
”markanvändning”. Kartan som anger rekommendationer omfattar endast nya områden
som ska tas i anspråk eller områden vars användning kommunen avser förändra. Kartan
som anger markanvändning visar på befintliga användningar som avses fortlöpa och
utvecklas. Sjukhusområdet anges i markanvändningskartan som en pågående användning
med avsikten att den ska finnas kvar och rimligen kunna utvecklas över tid. Kommunen
gör således bedömningen att en utveckling av sjukhusområdet är i linje med den
fördjupade tätortsstudiens intentioner.
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Överensstämmelse med gällande detaljplan
Gällande detaljplans intention är att sjukhusområdet ska bebyggas med lägre bebyggelse
närmast centrum och högre bebyggelse längre in på området. Med justerad nockhöjd för
den tänkta byggnaden motsvarande 6 våningar + teknikvåning bedöms byggnaden vara
utformad i linje med angiven intention och i rimlig skala sett till befintlig bebyggelse och
lokalisering inom kv. Läkaren.
Betydande intresse för allmänheten
Aktuell byggnadsvolym bedöms inte få en betydande inverkan på stadssiluetten eller
omgivande bebyggelse och bedöms därför inte vara av betydande intresse för
allmänheten.

Kommentar: Planbestämmelse om utförande införs i plankartan enligt ”Schakt och
grävning får inte ske under grundvattennivå.” Detta för att minimera riskerna för
föroreningsspridning i samband med byggnationen och på så sätt säkerställa
grundvattnets kvalitet samt människors hälsa och säkerhet.
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av området förutsättningar avseende
dagvattenhantering enligt lämnad synpunkt.
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Kommentar: Sedan samrådet har en ny byggnadsvolym i 6 våningar + teknikvåning tagits
fram. Den nya volymen, som är betydligt lägre än den som var aktuell i samrådet (-13
meter, 3 våningar), får inte samma inverkan på stadssiluetten och omgivande bebyggelse
som tidigare byggnadsförslag och bedöms inte få en betydande inverkan på riksintresset
för kulturmiljön eller stadens siluett. Se samt fördjupad diskussion och volymstudie i
tillägget till planbeskrivningen.
Inga byggnader av kulturhistoriskt värde avses rivas inom berört område.

Kommentar: Noteras.
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Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med följande skrivning:
Vid bedömning av om marken är lämplig för bebyggande ska Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning vara utgångspunkt. De för riktvärdena använda
underlagsvärdena för halter i inomhusluft ska användas vid bedömning av resultaten från
mätning av inomhusluft i befintlig byggnad.
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2. Lantmäteriet

Kommentar: Noteras.
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3. Trafikverket

Kommentar: Noteras.
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4. Miljö- och byggnadsnämnden

Kommentar: Noteras.
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5. Västervik Miljö & Energi AB
VMEAB har inga specifika synpunkter ang den föreslagna ändringen.

Kommentar: Noteras.
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6. Kulturenheten Västerviks kommun

Ändring av stadsplan för Kvarteret Läkaren m.m.
Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län
Kulturenheten har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad ändring av stadsplan och
lämnar följande yttrande.
Ändringen av stadsplanen kommer att innebära att tillåtna totalhöj för byggnader inom
aktuellt område kommer att ökas markant. Detta kommer ha stor påverkan på
stadsbilden. Även om aktuellt område inte ligger inom riksintresse H90 Västervik, kommer
områdets läge och topografi medföra att riksintresset kommer att påverkas. Därför bör
påverkan på riksintresset utredas. Kulturenheten anser att en antikvarisk volymstudie ska
tas fram och att en utredning gällande eventuell påverkan av kulturmiljön i angränsande
områden ska göras.

Kommentar: Sedan samrådet har en ny byggnadsvolym i 6 våningar + teknikvåning tagits
fram. Den nya volymen, som är betydligt lägre än den som var aktuell i samrådet (-13
meter, 3 våningar), får inte samma inverkan på stadssiluetten och omgivande bebyggelse
som tidigare byggnadsförslag och bedöms inte få en betydande inverkan på riksintresset
för kulturmiljön eller stadens siluett. Se fördjupad diskussion och volymstudie i tillägget till
planbeskrivningen.
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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 Nockhöjden ändras från +68,0 meter till +55,0 meter över nollplanet i RH2000.
o Planbestämmelse om utförande införs i plankartan enligt ”Schakt och grävning får
inte ske under grundvattennivå.”
Plan- och genomförandebeskrivningen:
o Komplettering avseende MKN vatten och dagvattenhantering
o Komplettering avseende hantering av markföroreningar
o Uppdatering av underlag med bilder från ny volymstudie
o Uppdatering av argumentation kring påverkan på stadsbild och riksintresse för
kulturmiljövården

STÄLLNINGSTAGANDE
En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i
en samlad bedömning enligt ovan.
Planärendet bedöms efter ovanstående ändringar fortsatt kunna hanteras som en
ändring. Inget förändrat planförfarande är därför aktuellt.
Förslaget till Ändring av ändring av stadsplan för kvarteret Läkaren m.m., Västervik,
Västerviks kommun, Kalmar län kan efter ovanstående ändringar ställas ut för granskning
under februari 2020.

Enheten för samhällsbyggnad

I tjänsten
Fanny Hansson
Planarkitekt
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