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Kommunstyrelsen

Medgivande till länsstyrelsen om ändring av
detaljplan för kv Stensö 2:106 m.fl. (Stensö
camping)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen medger Länsstyrelsen rätt att ändra detaljplan för kv Stensö
2:106 m.fl. så att området där strandskyddet upphävs minskas i omfattning
samt lägga till bestämmelsen badplats enligt angivelse på plankarta.

Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2017, § 138 en ny detaljplan för kv
Stensö 2:106 m.fl. (Stensö camping).

Det rödmarkerade området visar ungefärligt planområde inom Kalmar kommun och omfattar
Stensös norra del.
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Planförslaget möjliggör för en utvidgning av befintlig camping. Stor hänsyn har
tagits i planen till befintliga natur-, rekreations- och kulturvärden. Detaljplanen
möjliggör även för satsningar på de allmänna ytorna så som utökat motionsspår, ny entréplats, tydligare skyltning, upprustning av badplatsen samt
uppförande av toalettbyggnad i anslutning till badplatsens och minigolfens
område.
Hela Stensö omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Inom
kvartersmarken, allmänna vägar, befintliga bryggor, området kring badplatsen
samt för ett mindre område i direkt anslutning till badet för uppförande av ny
toalettbyggnad, föreslås att strandskyddet upphävs i samband med planens
antagande. På så sätt behöver inte dispens beviljas för de föreslagna åtgärderna.
Detaljplanen har blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen av en
privatperson samt flera husvagnsägare.
Länsstyrelsen hade synpunkter på planförslaget under granskningskedet,
avseende upphävande av strandskyddet. De ansåg att området vid badplatsen i
öst, för vilket strandsskyddet upphävs i planen, var för stort. För att bemöta
Länsstyrelsen synpunkter gjorde kommunen en minskning av området inför
antagandet. Kommunen ansåg därmed att synpunkterna vara bemötta.

Berört område, a2

Utdrag från plankarta, granskningshandling 2017-03-01.
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Berört område, a2

Utdrag från plankarta, antagandehandling 2017-06-19. Området där strandsskyddet upphävs,
a2, har minskats för att bemöta länsstyrelsens synpunkter.

Ärende
Efter antagandet lämnade Länsstyrelsen in ett beslut om att överpröva
detaljplanen. Länsstyrelsen ansåg att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till
synpunkterna inför antagandet av planen. Det område där strandskyddet hade
upphävts, vid badplatsen och bryggorna på den östra sidan inom planområdet,
ansågs fortfarande vara för stort för att överrensstämma med att området
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
Kommunen har under hösten haft kontakter med Länsstyrelsen. Vid dessa
kontakter har diskussioner förts om vilka ändringar som bör göras i
detaljplanen för att länsstyrelsen ska kunna godta planen.
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Det svartmarkerade området visar ungefärligt läge där plankartan justeras efter antagande.

Kommunen har tagit fram ett reviderat förslag där strandsskyddsområdet som
upphävs är mindre än det i antagandehandlingarna. Den totala ytan minskas
med 1041 kvm, vilket betyder en minskning om cirka 19 procent av området
efter antagandebeslutet. Som ett förtydligande har kommunen även lagt in en
egenskapsbestämmelse ”badplats” på området.

Berört område, a2

Utdrag från plankarta, reviderat förslag efter antagandet. Området där strandsskyddet upphävs,
a2, har minskats ytterligare för att bemöta länsstyrelsens synpunkter.

Samhällsbyggnadskontoret

5(5)

Tjänsteskrivelse
Datum

2018-01-03

Ärendebeteckning

2015-2660

Motiveringen till avgränsningen av a2 (där strandsskyddet upphävs) är att
kommunen försökt att spara så mycket av stranden som möjligt innanför linjen
och tagit bort det som är tätare vegetation. Att strandsskyddet upphävs inom
området motiveras med att ytan behövs för att kommunen ska kunna fylla på
med sand och lägga upp bryggorna med mera under vinterhalvåret.
Troligen vill man även lägga toaletten lite avsides från stranden och gärna på
vägen till/från badplatsen. Det är lite glesare vegetation utmed motionsspåret,
där ett lämpligt läge skulle kunna vara för detta.

Inför kommuniceringen med Länsstyrelsen medföljde detta flygfoto.

Det reviderade förslaget har kommunicerats med Länsstyrelsen som godkänt
den nya utbredningen.
Utifrån ovanstående föreslås att kommunstyrelsen medger Länsstyrelsen att
ändra detaljplanen så att området där strandskyddet upphävs blir mindre än i
den antagna detaljplanen.
Filippa Eriksson
Planarkitekt
Bilaga:
Plankarta

