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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
UTSTÄLLNINGEN 
 
Fördjupningen av översiktsplanen för Hornslandet har varit utställd för 
granskning under tiden 2008-09-18 till 2008-11-28.  
Utställningshandlingarna har funnits tillgängliga på Västerviks stads-
bibliotek, på Kommunledningskontoret samt på Västerviks kommuns 
hemsida. Brev med information om utställningen skickades även ut till 
sakägare, kommunala nämnder och länsstyrelsen. 
Annonsering om utställningen har skett i Västerviks Tidningen, Vimmer- 
by Tidningen samt Östra Småland. 

Yttranden har inkommit från följande:  
 
STATLIGA ORGAN 
Länsstyrelsen i Kalmar län 2008-12-16  
  
KOMMUNALA ORGAN    
Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-05 
Räddningstjänst 2008-11-25 
Socialnämnden 2008-11-26  
 
BOENDE PÅ HORNSLANDET  
Anders Ilstam, Horn 1:12, 1:274 2008-11-12 
Claes Gånge, Horn 1:22 2008-11-12 
Horns Samfällighet 2008-11-16 
Anonym 2008-11-19 
Gustaf Wingårdh, Horn 1:259 2008-11-25 
Jan Ahlberg, Horn 1:284 2008-11-26 
Claes-Göran Brorsson, Horn 1:44 2008-11-27 
Michael Nilsson, Horn 1:293 2008-11-28 
 
ÖVRIGA 
Friluftsfrämjandet, Västerviks lokalavdelning 2008-11-25 
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Illustration över geografiska fördelningen från inkomna synpunkter  
från boende på Hornslandet. 
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN OCH 
SYNPUNKTER 
Från de ca 500 fastighetsägarna i området har endast synpunkter från 8 
enskilda sakägare inkommit. Ett gemensamt yttrande från styrelsen för 
Horns samfällighets förening har inkommit. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande medför inga förändringar, yttrandet 
läggs till planhandlingarna. 
 
Nedan följer en sammanfattad redogörelse med kommentarer för in-
komna yttranden.  
Samtliga yttranden har bilagts och kan där läsas i sin helhet. 
 
 
Utbyggnad avlopp och vatten 
Horn ska bli ett permanentbostadsområde, detta har visat sig vara ett 
sammanfallande intresse för de boende i Hornsområdet i allmänhet och 
kommunen. Kommunen ser att Hornsområdet har ett bra läge för ett 
nytt bostadsområde i Västervik, ett större sammanhängande område som 
alternativ finns inte. Ett lämpligt tillfälle att planera en omvandling till ett 
bostadsområde är nu när det ändå krävs stora insatser för att lösa dagens 
sanitära problem. 
 
 
Befolkningsutvecklingen 
Kommunen vill främja Hornsområdets förändring till ett åretruntbostads 
område och därmed bli en stadsdel i Västerviks stad. Den kommande 
befolkningen i Hornsområdet ska ha tillgång till rimlig service i form av 
skola, barnomsorg, dagligvarubutiker, kollektivtrafik samt ett gott utbud 
av fritidssysselsättning. Det är också viktigt med goda kommunikationer, 
speciellt gång- och cykelvägar in till Västerviks centrum där ett större ut-
bud av service och arbetsplatser finns. 
För att ge underlag för sådan service måste antalet lägenheter bli av be-
tydlig omfattning. 
Ett naturligt planområde har avgränsats och i detta har studerats rimlig 
bostadsutbyggnad när området är färdigbyggt, vilket ger ca 2.000 lägen-
heter totalt i området. 
En svår fråga är att bedöma när området blir fullt utbyggt. I FÖP:en har 
man antagit 25 år. Rimligheten i detta har bedömts mot det totala behov-
et av bostäder i Västervik under samma period. Med detta antagande 
kommer Hornsområdet tillgodose ca 50% av utbyggnadsbehovet i Väst-
ervik. 
 
 
Tidplan 
Horns Samfällighet vädjar till att påskynda både planprocessen och fram-
dragandet av vatten och avlopp. Behovet av bra vatten är akut, liksom 
byggnadsbehovet för befintliga fastigheter. 
Planarbetet sker skyndsamt med tanke på vad som samfälligheten 
framfört, men ändå påminns om att mycket stora värden står på spel och 
planeringen måste därför få ta sin tid. 
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Miljöbalken 4 kap 1,2 §§ 
Området är utpekat som riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ där det finns 
särskilda hushållningsbestämmelser för mark och vatten. Generellt sett 
råder exploateringsförbud längs kusten från Oskarshamn till Arkösund, 
där turismen och friluftslivet särskilt ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Stor 
påverkan, eller bestående, irreversibel negativ påverkan ska undvikas, 
speciellt inom de begränsade delar som huvudsakligen består av slipade 
och blankspolade hällmarker och gentemot geologiska bildningar som 
strandvallar, klapperstensområden etc.  
Dock utgör bestämmelserna inget hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter. Horn bedöms utgöra en utbyggnad av Västerviks stad. 
 
 
Miljöbalken 3 kap 5,6 §§ 
Konsekvenserna för riksintressena (friluftsliv, naturvård och yrkesfisket) i 
respektive exploateringsområde kommer att beskrivas i detaljplaneskedet. 
 
 
Förtätning av befintlig bebyggelse 
De synpunkter som inkommit berör vederbörandes närmiljö med en 
vädjan om att tomter bredvid deras fastighet inte ska planeras. I det 
kommande detaljplanearbetet kan mängden kompletteringsfastigheter 
och dess exakta läge bestämmas med noggrannare inventeringar och 
bättre kartmaterial. Detta gäller även Lilla Bråtviken som har omnämts av 
samfällighetsföreningen. 
Rimlig exploatering ska vägas mot riksintresset å ena sidan, å andra sidan 
mot att investeringarna i infrastruktur, som ändå måste göras för befint-
liga fastigheter, utnyttjas effektivt. 
 
 
Centrumområde 
Centrums läge har bestämts av att det bör ligga centralt i Hornsområdet 
och där alla trafikslagen möts; gångvägar, kollektivtrafik och biltrafik. Ett 
läge nära stora båthamnen i Bråtviken har också eftersträvats. Den exakta 
placeringen och storleken på centrumet kommer att avgöras vid 
detaljplaneläggningen.  
 
 
Konflikt bostadshus – natur/kulturmiljö 
Med hänsyn till att det är ett allmänt önskemål att planarbetet ska ske 
snabbt har arbetet varit schematiskt och snarare utgjort ett program för 
det fortsatta planarbetet. Planen innebär ett bevarande och en omvand-
ling av redan planerad bebyggelse där övervägande av naturvärden kontra 
ny bebyggelse i huvudsak redan är gjord. Dock återstår övervägningar i 
detaljplaneskedet rörande kommande bebyggelses utförande och plac-
ering. Särskilt kommer den lokala naturen vara bestämmande för hur ny 
bebyggelse ska placeras. Strandskyddet kommer i möjligaste mån att 
behållas och den nya bebyggelsen kommer att vara gles mot vattnet.
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I de två områden som särskilt utpekats som särskilt känsliga beträffande 
kulturmiljön, skärgårdsområdet och odlingslandskapet, kommer ny 
bebyggelse anpassas och utformas efter befintliga byggnader och andra 
känsliga miljöer så att de kulturhistoriska värdena inte försvinner. Detta 
kommer att studeras och bestämmas i kommande detaljplaneläggning. 
 
 
Fornlämningar 
Ytterligare undersökningar kommer att göras under detaljplanearbetet för 
att kunna avgöra i vilken omfattning fornlämningarna berörs. Ytterligare 
utredningar kan även bli aktuella för de delar av området som inte ingått i 
länsmuséets utredning, till exempel i samband med VA-utbyggnaden i 
området. 

 
 

Grönö 
En exploatering av Grönö har väckt särskilt intresse i de inkomna 
synpunkterna. Man har generellt sett motsatt sig ny bebyggelse på Grönö, 
speciellt på öns norra del där ny bebyggelse skulle exponerats ut mot 
havet och den starkt kuperade terrängen. I ett av de inkomna yttrandena 
har även en naturvärdesbeskrivning av Grönös norra del bilagts.  
På grund av landskapsbildsskyddet och de höga naturvärdena som 
påvisats utgår den norra delen som exploateringsområde, istället föreslås 
den södra delen som ligger mer skyddad mot exponering. Omfattningen 
och den exakta placeringen av nyexploateringen på Grönö kommer att 
utredas i detaljplanen. 
Kommunen har valt att göra Grönö till permanentbostadsområde för att 
tillgodose de boendes föreningars önskemål om att alla fastigheter ska 
behandlas lika och för att VA-utbyggnadskostnaden ska kunna fördelas 
på flera fastigheter. Dessutom ger det kommunen möjlighet att erbjuda 
attraktiva bostadslägen som blir typiska för Västervik som sjöstad. 
 
 
Borgö 
Föreningarna framför önskemål om att Borgö ska ingå i exploateringen. I 
den fördjupade översiktsplanen ingår nu den östligaste spetsen av ön i ut-
byggnadsetapp III. 
 
 
Gång- och cykelvägar 
Önskemål har framförts om att en cykelväg bör anläggas längs Horns-
vägen. Dels på grund av att många tränar längs Hornsvägen och dels av 
att de föreslagna gång- och cykelvägarna går genom tät skog som kan 
uppfattas som mycket mörk och enslig innan området blir fullt utbyggt. 
Genom att samlokalisera gc-vägen med huvudavloppsledningen beräknas 
denna att bli utbyggd i ett tidigt skede i exploateringen. Gc-vägen avses 
ligga nära bebyggelsen för att ge trygghet även i mörker.



 
Bad- och parkeringsplatser för friluftsliv och turism 
I de inkomna synpunkterna betonas att det finns önskemål om allmänna 
bad- och parkeringsplatser även för dem som inte bor i området. I det 
fortsatta planarbetet kommer detta att beaktas eftersom det finns ett stort 
turistiskt intresse och friluftsliv på Hornslandet. 
De i FÖP:en illustrerade vikarna för badplatser är grovt inritade och 
meningen är att komplement som t.ex. parkeringsplatser ska inrymmas. 
Intentionerna är även att man ska kunna ta sig till fots eller med cykel 
både från och till stränderna via de ”gröna korridorerna” som illustrerats 
i översiktsplanen. 
 
 
 

 
 
STÄLLNINGSTAGANDE OCH SLUTSATS 
Utställning har genomförts enligt Plan- och bygglagen, 4 kap 6-9 §§. 
Utställningen har enbart föranlett några mindre förändringar av fördjup-
ningen av översiktsplanen, bland annat för Borgö och Grönö. 
 
Den begränsade kritik som framförts mot planförslaget vid utställningen 
visar på att samrådsarbetet har fungerat bra, vilket till stor del får till-
skrivas samfällighetsföreningarna som så aktivt deltagit i planarbetet. 
 
Förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Hornslandet kan efter 
gjorda ändringar godkännas och förslag till detaljplaner kan upprättas 
med översiktsplanen som grund. 

 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 
 
Sara Dolk 
planarkitekt 
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 Västerviks kommun 
 Kommunledningskontoret  
 
 
 
 
 
 
Fördjupad översiktsplan för Hornslandet, Västerviks kommun. 
 
 
Planförslaget 
Länsstyrelsen i Kalmar län har fått in utställningsversionen av fördjupad över-
siktsplan Hornslandet. Planen beskriver på ett bra och överskådligt sätt plane-
ringsförutsättningarna och hur kommunen tänker sig en utveckling av området. 
Handlingarna består av en planbeskrivning med själva planförslaget på sid 29. 
Detta Granskningsyttrande utgör Länsstyrelsens formella inlägg i den samverkan 
som skett hittills mellan Länsstyrelsen och kommunen. Granskningsyttrandet ska 
sammanfatta det statliga perspektivet i översiktsplaneprocessen. Yttrandet gäller 
som en del av översiktsplanen och ska fästas in inom samma pärmar som den an-
tagna översiktsplanen. 
 
 
Riksintressen allmänt 
Som framgår av planen gäller fyra olika riksintressen inom planområdet. I FÖP-
Hornslandet redovisas översiktligt de konsekvenser som uppstår för riksintresse-
na. Eftersom de framtida projekten inte är kända idag kan en detaljerad konse-
kvensbeskrivning vänta till detaljplaneskedet. Stöd för att hänskjuta konsekvens-
beskrivningen finns i MB 6:13, första stycket, punkt 4. 
 
 
Riksintresse för turism och det rörliga friluftslivet, MB 4:1-2 
Inom detta vidsträckta riksintresse som omfattar hela norra Smålands och Öster-
götlands skärgårdsområde gäller att turismens och friluftslivets intressen särskilt 
ska beaktas vid prövningar av områdenas användning. Det är de samlade natur- 
och kulturvärdena som finns i hela det geografiska området som ska vägas in och 
beaktas.  
 
Av förarbetena till lagrummen framgår att det i riksintresseområden enligt MB 
4:1-2 får förekomma fritidsbebyggelse för att underlätta utnyttjandet av rekrea-
tionstillgångarna, prop. 1985/86:3 sid 178.  

 

 
Kontakt i detta ärende Postadress Besöksadress Telefon Telefax 
Plan och bostadsfunktionen 391 86 Kalmar Malmbrogatan 6 Växel 0480-820 00 0480-821 70 
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Länsstyrelsen anser att tätortsundantaget, som nämns i MB 4:1 andra stycket, kan 
tillämpas för Hornslandet vilket innebär att utformningen och omfattningen av 
nya exploateringsområden kan accepteras enligt planen. Fortfarande gäller dock 
att varsamhet gentemot riksintresset ändå skall iakttas. Stor påverkan eller bestå-
ende, irreversibel negativ påverkan ska undvikas. Inom de begränsade delar som 
huvudsakligen består av slipade och blankspolade hällmarker får VA-ledningar 
etc. inte innebära att berghällar sprängs sönder. Icke förstörande lösningar bör 
istället väljas såsom sjöförläggning eller ovanpåliggande, isolerade och eventuellt 
stödvärmda ledningar. Hänsyn kan också behöva tas gentemot geologiska bild-
ningar som strandvallar, klapperstensområden etc. 
 
 
Riksintresse för obruten kust MB 4:1 och 3 
Riksintresset gäller vid nylokalisering av stora miljöstörande verksamheter. Såda-
na ingår inte i planförslaget. 
 
 
Riksintresse för friluftslivet MB 3:6 
Konsekvenserna för respektive exploateringsområde beskrivs i detaljplaneskedet. 
För detta och ovanstående riksintresse är det av stor vikt att de planerade bebyg-
gelseområdena som vänder sig mot den unika och välfrekventerade Kung Valde-
mars segelled inte exponerar sig på ett dominerande- och främmande sätt som inte 
motsvarar upplevelsen av skärgårdsområdet i övrigt. 
 
 
Riksintresse för naturvården MB 3:6 
Konsekvenserna för respektive exploateringsområde beskrivs i detaljplaneskedet. 
Bebyggelse, rördragningar och sprängning inom hällmarksområden kan innebära 
skada på detta riksintresse. 
 
 
Riksintresse för yrkesfisket MB 3:5 

Den fördjupade översiktsplanen innebär ingen nämnvärd exploatering av havsom-
rådena. Om kommunalt VA etableras i området kan en förbättrad vattenkvalitet 
förväntas. 
 
 
Strandskydd 
Eventuella intrång i strandskydd får hanteras i samband med respektive detaljpla-
neprojekt. 
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Vatten- och avloppsfrågor 
Plandokumentet har en ingående beskrivning av problematiken kring VA-frågan. 
Det kan konstateras att det är såväl nuvarande olägenheter som förändringstrycket 
i området som driver frågan om förbättrad VA. Allmänt sett bedömer Länsstyrel-
sen att området vid en exploatering inte är lämpligt för grundvattenuttag och infil-
tration av avloppsvatten. Nuvarande enkla lösningar för enskilt VA bedöms inte 
vara långsiktigt hållbara. En utveckling och utökning av bebyggelsen i området 
kräver därför nya lösningar i VA-frågan. Kommunen har presenterat förslag som 
löser dessa frågor på ett miljömässigt bra sätt. 
 
 
Kulturmiljö 
Den kulturhistoriska utredning som kommunen låtit utföra ger ett mycket bra un-
derlag inför det fortsatta planarbetet (Länsmuseet, Hornslandet Kulturmiljöutred-
ning 2008). Utredningen belyser väl de kulturhistoriska värden som finns inom 
planområdet, både ovan och under mark, samt de konflikter som kan uppstå mel-
lan önskan att bevara de kulturhistoriska värdena och de aktuella exploaterings-
planerna. Två områden utpekas som särskilt känsliga vad gäller ny bebyggelse, 
skärgårdsområdet och odlingslandskapet. Här anser Länsstyrelsen också att det är 
viktigt att ny bebyggelse anpassas och utformas efter befintliga byggnader och 
andra känsliga miljöer så att de kulturhistoriska värdena i området inte försvinner. 
Hur de faktiska anpassningarna ska ske får läggas fast i kommande detaljplane-
ring. 
 
När det gäller fornlämningar så kommer ytterligare undersökningar krävas för att 
se i vilken omfattning dessa berörs enligt gängse förfarande enligt kulturmin-
neslagen. Ytterligare utredningar kan även bli aktuella för de delar av området 
som inte ingått i länsmuseets utredning, till exempel i samband med VA-
utbyggnaden i området. 
 
 
Deltagande 
I handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit Liselotte 
Källström kulturmiljöfunktionen, Kicki Ringdahl, Roland Enefalk och Sven An-
dersson de tre sistnämnda vid miljöenheten. 
 
 
 
 
 
Anne-Li Fiskesjö  
 Didrik Weber 
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Deltagit : Kopia: 
Plan och bostadsfunktionen Plan och bostadsfunktionen 
 Naturenheten 
Miljöenheten Miljöenheten 
 Beredskapsfunktionen 
Kulturmiljöfunktionen Kulturmiljöfunktionen 
 Juridiska funktionen 
 Vägverket 
 Länsmuseet 
 Miljö- och byggnadsnämnden 
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