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Samhällsutveckling och geodataavdelningen  
 

Beslut om antagande Ändring av detaljplan (ÄDP) 
Norra Östervik - Udden, Östervik 2:71 
Sammanfattning 
Ändringen av detaljplan innebär i korthet att planbestämmelsen e1 
revideras från en tillåten byggnadsarea på 130/90 per fastighet till 200/50 
för fastigheten Östervik 2.71. Ändringen medger en utnyttjandegrad på 
200 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad i 
fortsättningsvis en (1) våning. Kommunen har bedömt att ändringen ryms 
inom gällande byggrätt för fastigheten. Kringliggande fastigheter är 
bebyggda med permanentboende och fritidsbebyggelse. Området håller 
på att utvecklas från ett fritidsområde till ett område för permanent 
boende. Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 
ändringsområdet.  
Kommunens översiktsplan (2011) anger läget i Norra Östervik – Udden 
som ett prioriterat område för landsbygdsutveckling, bostadsbyggande 
(villor), kollektivtrafik, service och annan infrastruktur. Planförslaget 
bedöms därför vara förenligt med kommunens översiktsplan.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut är att 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att anta förslag till ändring av 
detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 augusti 2021. 
Antagandehandlingar för Ändring av detaljplan (ÄDP) Norra Östervik – 
Udden, Östervik 2:71  
 
Bakgrund 
En ansökan om planbesked kom till Mark- och planeringsavdelningen 
den 13 juli 2017 med avsikten att få del av detaljplanen för Norra 
Östervik (2011) ändrad till att medge en större utnyttjandegrad för 
fastigheten Östervik 2:71. I ansökan framförs önskemål om att bygga en 
(1) eller två (2) våningshus med en tillåten byggnadsarea på 200 m2 för 
huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad (dubbelgarage). I 
mars år 2014 gjordes samma process för fastigheterna Östervik 2:137, 
Östervik 1:66, Östervik 1:167 och Östervik 1:70, strax öster om 
planområdet och 2021 gjordes även en ändring av detaljplan för 
fastigheten Östervik 2:67 med liknande syfte. Detaljplanen justerades till 
att medge en större byggnadsarea i m2 för huvudbyggnad respektive 
komplementbyggnader. 
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Den del av fastigheten Östervik 2:71 som ärendet berör ligger i 
Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om länsväg 555 
(fortsättningen på Österviksvägen). Området är detaljplanelagt för 
bostadsbebyggelse sedan 2011. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ändringen av detaljplan innebär i korthet att planbestämmelsen e1 
revideras från en tillåten byggnadsarea på 130/90 per fastighet till 200/50 
för fastigheten Östervik 2.71. Ändringen medger en utnyttjandegrad på 
200 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnad i 
fortsättningsvis en (1) våning. Detta för att inte skymma sikten för 
resterande fastigheter bakom. På fastigheter närmst Möckeln i Norra 
Östervik tillåter detaljplanen endast ett våningsantal. 
 
Den utnyttjandegrad som föreslås är ca 200 m2 byggnadsarea och 50 m2 
komplementbyggnad. En total byggnadsarea på ca 250 m2 för 
fastigheten. Ändringen innebär en ökning av den totala byggnadsarean 
för fastigheten men möjliggör också åretruntboende. 
 
Ändringen av detaljplanen har varit utsänd på samråd mellan den 30 
januari – 13 februari 2018. Samrådshandlingarna har under perioden 
funnits tillgängliga på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 
kommunens hemsida. Fysiska och digitala handlingar har skickats till 
sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och 
Trafikverket, samt till allmänheten efter förfrågan. Länsstyrelsen Örebro 
län har tagit del av samrådshandlingarna och har inga anmärkningar på 
planförslaget (2018-02-06). 
 
Synpunkter har kommit in från närstående fastighetsägare samt 
samfällighetsföreningen som har ställt sig mot förslaget. Delvis har kritik 
riktats mot möjligheten för fastighetsägaren att öka utnyttjandegraden för 
sin sjönära tomt samt att det påverkar området negativt. Från kommunens 
sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en 
negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom 
gällande byggrätt för fastigheten. Kringliggande fastigheter är bebyggda 
med permanentboende och fritidsbebyggelse. Området håller på att 
utvecklas från ett fritidsområde till ett område för permanent boende. 
Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 
ändringsområdet.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras 
innan genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det kan planförslaget inte prövas för antagande av 
Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 39 §). Ändring av 
detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden 
har gått ut för gällande detaljplan vilket blir år 2021. Då 
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genomförandetiden för nuvarande detaljplan tog slut 2021-06-23 prövas 
detaljplanen för antagande. 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Ändring av detaljplan 
(ÄDP) Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71.  
 

Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 
 
 
Expedieras till 
Ansökande av för fastigheten Östervik 2:71  
via Georgios Apostolidis 
Planarkitekt 



 
 
 
 
 
               SBN 2017.0287 
 
 
 

Ändring av detaljplan (ÄDP) 
Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 
 
Samrådsredogörelse upprättad 2018-02-14 
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Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör 
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen 
ska vid begränsat förfarande under minst två veckor samråda om ett förslag till 
detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare 
och boende som berörs. 
 
Synpunkter som har kommit in under samrådet om ett förslag till detaljplan 
redovisas i en samrådsredogörelse, och bemöts där av kommunen. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
Norra Östervik – Udden ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om 
länsväg 555 (fortsättning på Österviksvägen). Området ingår i Östervik som ursprungligen 
utgjorts av fritidshus men som sedan 2011 gått mot att bli mer exploaterat för 
permanentboende. Området består av totalt 49 tomter, som är detaljplanelagda år 2011 för 
bostadsändamål. Majoriteten av området är bebyggt.  
 
I mitten av juli kom en ansökan om planbesked in för fastigheten Östervik 2:71 (aktuellt 
ändringsområde). Avsiktsförklaringen för området, som mäter ca 3 000 m2, innebär att utöka 
utnyttjandegraden för friliggande bostadshus. Gällande detaljplan medger en utnyttjandegrad 
som begränsar önskad byggnation. Ett genomförande förutsätter att detaljplanen för 
fastigheten ändras. Planprojektet innebär därför att ändra utnyttjandegraden för fastighet 
Östervik 2:71. Syftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra utnyttjandegraden för 
fastighet Östervik 2:71. 
 

SAMRÅD 
Planförslag till ändring av detaljplanen var ute på samråd mellan den 30 januari och den 13 
februari 2018. Samrådshandlingarna har under perioden funnits tillgängliga i 
stadsbyggnadshusets entréhall och lokaler på Skrantahöjdsvägen 35 i Karlskoga samt på 
kommunens hemsida, www.karlskoga.se. Fysiska och digitala handlingar har skickats till 
sakägare och obligatoriska remissinstanser, såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, samt till 
allmänheten efter förfrågan. Handlingarna har varit offentliga på kommunens hemsida under 
samrådsperioden.  
 
 
Sändlista 

Sakägare Till berörda av pågående planering enligt 
fastighetsägarförteckningen/fastighetsförteckningen.  

Karlskoga kommun 

Karlskoga Energi- och miljö  
- Elnät AB 
- Stadsnät 
- Kraftvärme 
- Återvinning 

magnus.johansson@karlskogaenergi.se 
par.nilsson@karlskogaenergi.se 
kenneth.qvist@karlskogaenergi.se 
per.lidell@karlskogaenergi.se 
dan.hermansson@karlskogaenergi.se 
jan.bjork@karlskogaenergi.se 
nicklas.ericksson@karlskogaenergi.se 

VA – bolaget pontus.nermark@karlskogaenergi.se 
jenny.johrin@karlskogaenergi.se 
michael.spennare@karlskogaenergi.se 

Kommunstyrelsens ledningskontor bosse.bjork@karlskoga.se (samhällsplaneringschef)  
hans.berghnilsson@karlskoga.se (kommunstrateg) 
mats.johansson@karlskoga.se (säkerhetssamordnare) 
kommunstyrelsen@karlskoga.se 
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Samhällsbyggnadsnämndens ordförande liselott.eriksson@karlskoga.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) eleonore.åkerlund@karlskoga.se (förvaltningschef) 
martin.lindström@karlskoga.se (bit. Förvaltningschef) 
sten.jansson@karlskoga.se (rådet för funktionshinderfrågor, 
RFF) 
andreas.eriksson@karlskoga.se (miljösamordnare) 

SBF Bygg- och miljökontor myndighetsnamnd@karlskoga.se 

SBF Teknik- och fastighetsavdelning veronica.holmen@karlskoga.se (stadsträdgårdsmästare) 
robert.gustafsson@karlskoga.se (verksamhetscontroller) 
agnetha.kohler@karlskoga.se (trafikingenjör) 

SBF Mark- och planeringsavdelningen bjorn.winnbergpersson@karlskoga.se (mark- och 
exploateringschef)  
liv.hellquist@karlskoga.se (avdelningschef) 

Folkhälsoförvaltningen fkn@karlskoga.se 

Skolförvaltningen bun@karlskoga.se 
gn@karlskoga.se 

Kultur- och föreningsförvaltningen kfn@karlskoga.se 

Socialförvaltningen sn@karlskoga.se 

Intressenter 

Region Örebro län regionen@regionorebrolan.se 

Skanova skanova-remisser-orebro@skanova.se 

Trafikverket eskilstuna@trafikverket.se 

Lantmäteri (KLM) lantmateri@karlskoga.se 
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INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER HAR SAMMANFATTATS NEDAN 
 

YTTRANDEN FRÅN PRIVATPERSONER ELLER SAKÄGARE 
Fastighetsägare till fastighet Östervik 2:163 har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat 
synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 1). Synpunkterna som lämnades avser i 
huvudsak den ändrade utnyttjandegraden.  

Personerna framför inledningsvis redaktionella synpunkter på planbeskrivningen. Fastigheten 
är idag bebyggd med två komplementbyggnader och inte en samt att fastighet Östervik 2:79 
inte berörs av ändringen.  
 
Personerna anser att en huvudbyggnad på 200 m2, komplementbyggnad på 50 m2, friggebod 
på 15 m2, attefallshus på 25 m2 och en tillåten utbyggnad på 15 m2 kan i stort sett täcka hela 
strandlinjen. Gällande utnyttjandegrad på 130/90 för sjönära tomter var att få en så öppen 
strandlinje som möjligt. En ändring som tillåter mer än dubbelt så stor byggnadsarea anser 
inte personerna vara en ”liten ändring”. Med en lägsta golvnivå 92 meter över nollplanet 
kommer en byggarea på 200 m2 upplevas som en väsentlig skillnad jämfört med 90 m2.  
 
Vidare framför personerna att det finns en förståelse för att området Norra Östervik övergår 
från fritidsboende till mer åretruntboende. Detta föreslås göras generellt och inom rimligare 
gränser. 
 
Avslutningsvis framför personerna om det ska vara ok att det går att köpa sig till en större 
byggandsarea än vad gällande detaljplan medger. Personerna, som fastighetsägare av Östervik 
2:163 godkänner inte förslagna ändringar.     
 
Kommentar: Enligt kommunens grundkarta är fastigheten bebyggd med en (1) 
komplementbyggnad. Intilliggande komplementbyggnad står på fastighet Östervik 2:70. 
Östervik 2:79 berörs inte av ändringen.  
 
Från kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en 
negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom gällande byggrätt för 
fastigheten.  
 
Det har under tiden av framtagandet av aktuellt planförslag framkommit ytterligare behov att 
upprätta en ny detaljplan för området Norra Östervik. Gällande detaljplan överensstämmer 
inte med aktuella fastighetsgränser. Markens ändamål behöver regleras till befintliga 
förhållanden då det har resulterat i mer prickmark för en del fastigheter. Detta föreslås inledas 
med ett möte där samtliga fastighetsägare i området kallas.  
 
Alla har enligt Plan- och bygglagen (5 kap. 2 §§ 2010:900) rätt att ansöka om planbesked. 
Ansökan om planbesked görs när man avser göra en åtgärd som kräver upphävande, ändring 
av befintlig detaljplan eller upprätta en ny detaljplan. Ett positivt planbesked ges av 
Samhällsbyggnadsnämnden och föranleder ett planläggningsarbete. För att inleda ett 
planläggningsarbete upprättas ett planavtal mellan den som har för avsikt att ändra, upphäva 
eller upprätta en ny detaljplan och kommunen.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
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planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Fastighetsägare till fastighet Östervik 2:165 har tagit del av samrådshandlingarna och lämnat 
synpunkter på planförslaget (2018-02-13, bilaga 2). Synpunkterna som lämnades avser i 
huvudsak den ändrade utnyttjandegraden.  
 
Personerna framför gällande detaljplans begränsningar och ett avsteg från dessa anses påverka 
områdets utseende negativt. En ändring till 120 m2 bruttoarea + 30 m2 om bostadshuset byggs 
som vinkelhus är en mer lämplig byggnation för området. Personerna som fastighetsägare av 
Östervik 2:165 godkänner inte föreslagna ändringar.  
 
Kommentar: Från kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget 
som en negativ förändring. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom gällande byggrätt 
för fastigheten. Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Ordförande i Norra Österviks Samfällighetsförening, har tagit del av samrådshandlingarna 
och lämnat synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 3). Inledningsvis framgår det att 
styrelsen för Norra Östervik Samfällighetsförening inte kan godkänna en ändring av gällande 
detaljplan i området utan att medlemmarna får möjlighet att ta ställning till den föreslagna 
ändringen i en föreningsstämma.  
 
Norra Österviks Samfällighetsförening anser:  
- inte att ändringen är av begränsad betydelse och därför är planförfarandet ändring av 
detaljplan tveksamt.  
- att den föreslagna ändringen går emot programförklaringen i gällande detaljplan.  
- sig inte kunna stödja planförslaget då andra fastighetsägare i området har tvingats till 
kompromisser och inte blivit informerade om att man kan ansöka om en planändring.  
- att investeringar och underhållskostander skulle öka om området förändras till ett 
villaområde. Är skötsel och underhåll av vägar i ett villaområde en uppgift för en 
samfällighetsförening? 

 
Kommentar: Det finns ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring av 
detaljplan. Ändringen ska uppfylla plan- och bygglagens krav på tydlighet och rymmas inom 
syftet för den ursprungliga detaljplanen. Kommunen har bedömt att ändringen ryms inom 
planförfarandet för ändring av detaljplan. Förfarandet har tillämpats för motsvarande 
planläggning inom kommunen.  
 
Den föreslagna ändringen går emot planprogrammet för Norra Östervik – Udden. Detta 
framgår i planbeskrivningen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande utan syftar till att vara 
vägledande vid framtagande av detaljplaner där förutsättningar och visioner redovisas. Från 
kommunens sida har vi förståelse att närboende kan uppleva planförslaget som en negativ 
förändring. 
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Alla har enligt Plan- och bygglagen (5 kap. 2 §§ 2010:900) rätt att ansöka om planbesked. 
Ansökan om planbesked görs när man avser göra en åtgärd som kräver upphävande, ändring 
av befintlig detaljplan eller upprätta en ny detaljplan. Ett positivt planbesked ges av 
Samhällsbyggnadsnämnden och föranleder ett planläggningsarbete.   
 
Investeringskostnader och underhållkostnader skulle troligtvis öka om ett flertal fastigheter 
inom området omvandlas till åretruntboende då det innebär en ökad trafikmängd för 
årsmedeldygnstrafiken. Aktuellt planförslag möjliggör en utökad utnyttjandegrad vilket i sig 
inte innebär en ökad trafikmängd då det fortfarande avser ett bostadshus. Gällande detaljplan 
hindrar inte fastigheter att omvandlas till åretruntboende.  
 
Gällande detaljplan anger allmän platsmark som enskilt huvudmanasaskap och vid enskilt 
huvudmanaskap åligger ansvaret för allmän plats fastighetsägarna gemensamt. Därav har en 
samfällighetsförening för Norra Östervik inrättats. Området var sedan tidigare enskilt 
huvudmanaskap och därav angav detaljplanen enskilt huvudmanaskap för allmän platsmark. 
Ändring av huvudmanaskap kan enligt Boverket göras med en ändring av detaljplan.  
 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 

KOMMUNALA REMISSINSTANSER 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljökontor har tagit del av samrådshandlingarna och 
lämnat synpunkter på planförslaget (2018-02-12, bilaga 4). Miljökontoret förutsätter att 
fastigheten ansluter sig till det kommunala VA- nätet.  
 
Kommentar: Ändringsområdet (planområdet) ingår i verksamhetsområdet för VA.  
 

ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
Det har inte kommit in några synpunkter från övriga remissinstanser.  
 

STATLIGA REMISSINSTANSER 
Kommunala Lantmäteriet har tagit del av samrådshandlingarna och har ingen erinran om 
lämnade anmärkningar beaktas (2018-01-31, bilaga 5). Fastigheten Östervik 2:71 är 
avstyckad från Östervik 2:82 och inte Östervik 2:79. Areal för Östervik 2:71 är enligt 
fastighetsregistret 3 020 kvm och i kartan är den 3 270 kvm. Östervik 2:70 berörs utav den 
nya ÄDP:n.  
 
Kommentar: Noterat.  
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Länsstyrelsen Örebro län har tagit del av samrådshandlingarna och har inga anmärkningar på 
planförslaget (2018-02-06, bilaga 6). Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av 
ändringen av detaljplan inte kommer att prövas. Ändring av detaljplanen strider inte mot 
översiktsplanen och länsstyrelsenG:\Mark och 
planering\Verksamhetsområden\Plan\PENDELN\KLM - Planregistrering delar kommunens 
åsikt om att förslaget inte innebär en betydande påverkan på miljön.  
 

NÄSTA STEG I PLANPROCESSEN 
Eftersom en ändring eller upphävande av detaljplan inte får genomföras innan 
genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det kan 
planförslaget inte prövas för antagande av Samhällsbyggnadsnämnden (PBL 2010:900 4 kap. 
39 §). Ändring av detaljplan eller upprättande av ny detaljplan med inkomna synpunkter 
under planprocessen kommer inte kunna ske förrän genomförandetiden har gått ut för 
gällande detaljplan vilket blir år 2021. 
 
Under planprocessen har det av andra fastighetsägare i området framförts behov för att utreda 
problemställningar inom Norra Östervik – Udden. Ett exempel som har lyfts är att gällande 
detaljplan följer inte fastighetsgränser vilket resulterar i att bostadsfastigheter får en onödigt 
stor mängd prickmark. Problemställningar av denna karaktär revideras med en ny detaljplan. 
Kommunens intention är att kalla samtliga fastighetsägare inom området till ett 
uppstartsmöte. Uppstartsmötet bör syfta till att utreda om det finns fler problemställningar och 
om det finns ett behov för en ny detaljplan för hela området.  
 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år vilket innebär att den inte kan ändras innan år 2021 
om någon berörd fastighetsägare motsätter sig planförslaget. Kommunen rekommenderar 
därför att inte påbörja planläggningsarbetet innan år 2021. För att inleda ett 
planläggningsarbete för hela Norra Östervik – Udden krävs ett uppdrag av 
Samhällsbyggnadsnämnden om att upprätta förslag till en ny detaljplan.    
 

Lina Jönsson 
Planarkitekt  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karskoga kommun   
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200/50e4

130/90e1
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ÄNDRING AV DETALJPLAN 
GENOM TILLÄGG
Denna plankarta redovisar med rött ändringar och tillägg till en gällande detaljplan,
och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan.

Utöver ändringar och tillägg som anges med rött gäller laga kraftvunnen detaljplan:
Detaljplan nr. 568 (akt 1883-P11/30) Norra Östervik - Udden - samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Norra Östervik. 
Laga kraft 2011-06-23.

Planändring upprättad 2018-01-16

BEGRÄNSAT
STANDARDFÖRFARANDE

2018-01-16

Lina Jönsson, planarkitekt

Planområdesgräns ÄDP. Redovisad 3 meter 
utanför ändringsområdet

ANTAGANDEHANDLING
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ANTAGANDEHANDLING 

 Udden 

 
 

 

 

Ändring av detaljplan (ÄDP)  
Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 
 

 

 

Denna handling beskriver ändringar och tillägg till en tidigare gällande detaljplan samt väntade 

konsekvenser av ett genomförande. För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för 

gällande detaljplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karlskoga kommun, Örebro län 

Upprättad 2018-01-16 

SBN 2017.0181 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

Begränsat förfarande 
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Planbeskrivningen syftar underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de syften 

och förutsättningar detaljplanen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan det är plankartan 

som fastställs. Planbeskrivningen redogör för planområdets befintliga förhållanden, vilka förändringar 

som föreslås och effekter som kan väntas vid genomförande.  

 

Detaljplanen (plankartan) är ett juridiskt bindande dokument som anger hur mark- och vattenområden 

får eller ska användas inom ett avgränsat område, kallat planområde. En detaljplan medför både 

rättigheter och skyldigheter som till exempel byggrätt eller skyldigheter att utforma eller placera 

byggnader på något speciellt sätt. En detaljplan tas fram genom en planprocess, som kan föras med 

olika planförfaranden, metoder. Planförfarande väljs beroende på om detaljplanens syften är förenliga 

med översiktsplanen, om detaljplanens syften är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 

stor betydelse, samt huruvida detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planförslaget som följer har upprättats med begränsat standardförfarande.  

 
På sida 3 och 4 nedan beskrivs processen, samrådskretsen och valt planförfarande för att ta fram en ÄDP – 

Ändring av detaljplan. Därefter följer en kort beskrivning av ändringsområdet. Därefter följer Beskrivning av de 

ändringar som föreslås.  

 

HANDLINGAR OCH MATERIAL  
• Plankarta med tillägg  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Behovsbedömning  

• Fastighetsägarförteckning 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

BAKGRUND  
Norra Östervik – Udden ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om Möckeln och norr om 

länsväg 555 (fortsättning på Österviksvägen). Området ingår i Östervik som ursprungligen 

utgjorts av fritidshus men som sedan 2011 gått mot att bli mer exploaterat för permanentboende. 

Området består av totalt 49 tomter, som är detaljplanelagda år 2011 för bostadsändamål. 

Majoriteten av området är bebyggt.  

 

I mitten av juli kom en ansökan om planbesked in för fastigheten Östervik 2:71 (aktuellt 

ändringsområde). Avsiktsförklaringen för området, som mäter ca 3 250 m2, innebär att utöka 

utnyttjandegraden för friliggande bostadshus. Gällande detaljplan medger en utnyttjandegrad som 

begränsar önskad byggnation. Ett genomförande förutsätter att detaljplanen för området först 

ändras. Planprojektet innebär därför att ändra utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71.  

 

SYFTE  
Syftet med ändring av detaljplan (ÄDP) är att ändra utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71. 
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VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN  
Underliggande detaljplan har handlagts med normalt planförfarande år 2011-2012 i enlighet med 

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Med underliggande plan avses den detaljplan som 

utgör utgångsläget för ändringen. Denna ändring av detaljplan (ÄDP) handläggs med begränsat 

standardförfarande i enlighet med PBL 5 kap. 7 §, vilket innebär att standardförfarandet 

begränsas till att endast innehålla kommunikationssteget samråd. Förfarandet tillämpas då 

planändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för allmänheten samt är 

förenlig med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. 

Förslag till ändring av detaljplan kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan och bedöms 

inte heller avvika från huvudsyftet i underliggande detaljplan (bostadsändamål).  

 

 
 

Det begränsade standardförfarandet innebär att samrådshandlingar tas fram, som presenteras för 

samrådskretsen – vilken begränsas till att endast omfatta sakägare som direkt berörs av de 

föreslagna ändringarna. Granskningsskedet undvaras och planförslaget prövas för antagande efter 

ett avslutat samrådsskede. Sakägarkretsen ges tillfälle att under två veckors tid lämna synpunkter. 

Samrådsskedet kan förkortas om alla berörda är överens om det (Prop 2013/14:126. En enklare 

planprocess, s. 88).  

 

Samrådskretsen  

Den förenklade processen innebär att samrådskretsen kan begränsas till endast 

lantmäterimyndigheten och kända sakägare. Med kända sakägare avses i första hand ägare till 

fast egendom och innehavare av annan särskild rätt i denna än bostadsrätt och hyresrätt (Boverket 

2016-06-08). I regel får en detaljplan inte ändras före genomförandetidens utgång - om någon 

fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Man ska alltså först bevisligen vara berörd av 

ändringen för att kunna motsätta sig densamma. Vem är då bevisligen berörd av ändringen? Det 

beror givetvis på ändringens omfattning. Vem som anses berörd avgörs därför i respektive plan.  

 

I de tidigare (1991-2016) allmänna råden för ändring av 

detaljplan gällde att Berörda sakägare är sådana som berörs 

av själva ändringen - ej nödvändigtvis alla som berörts av 

underliggande detaljplaner. Utefter nu gällande lag och 

allmänt råd för ÄDP tolkas att samma definition gäller.  

 

I aktuellt planförslag är de som anses vara berörda av 

ändringen; fastighetsägaren till området som ändras, samt 

närmst liggande fastighet och vägsamfällighet angränsande 

till fastighet Östervik 2:71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.  

 

39 § En detaljplan får inte ändras eller 
upphävas före genomförandetidens utgång, 

om någon fastighetsägare som berörs 

motsätter sig det.  
 

Första stycket gäller inte om ändringen 

eller upphävandet behövs  
 

1. på grund av nya förhållanden av stor 

allmän vikt som inte har kunnat förutses vid 
planläggningen, eller 2. för införande av 
bestämmelser enligt 18 § andra stycket. 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN (ÄDP) 
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande detaljplanen till nya 

förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs 

vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom 

ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet 

och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (i detta fall bostadsändamål). Det är 

kommunen som i det enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om den 

befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas (Boverket – Ändring av detaljplan).  

 

Kommunen kan använda sig av ändring när det finns en plan där syftet fortfarande är aktuellt men 

där justeringar av planen behövs för att den ska bli mer användbar och funktionell. Äldre planer 

kan till exempel kompletteras genom att öka eller minska byggrätten (exempelvis genom att 

justera andelen prickmark) (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48).  

 

Prövning av ändring av detaljplan  

I fall då en äldre detaljplan ändras har markens lämplighet redan prövats, inklusive från buller- 

eller risksynpunkt, och om en byggrätt finns, så gäller den. Bland annat är Länsstyrelsens 

prövning därför avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser. Vid en ändring av 

detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- 

och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och 

lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de planbestämmelser som läggs 

till, justeras eller tas bort. Ett exempel på detta kan vara när kommunen i ett äldre bostadsområde 

vill öka byggrätten för att bättre möta dagens behov av standard (Boverket – Prövningens 

omfattning).  

 

Aktuell ändring av detaljplan bedöms falla inom ramarna för vad som enligt Boverket är fullt 

rimligt att genomföra som ÄDP. Kommunen bedömer med hänsyn till ändringens begränsade 

omfattning och syften att det är lämpligt i aktuellt fall att ta fram en ÄDP. Justeringar görs för att 

justera utnyttjandegranden för att bättre möta dagens behov av standard (Boverket – Prövningens 

omfattning). Det område som ändras benämns ändringsområdet nedan.  

 

METOD FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN  
Boverkets Allmänna råd för Ändring av detaljplan (2016-05-30) samt Regeringens proposition 

2013/14:126 – En enklare planprocess tillsammans med gällande lagstiftningar är underlag för 

utformningen av planförslaget. Planbeskrivningen begränsas till en framställning av syftet med 

och konsekvensen av ändringen samt tilläggen till underliggande detaljplan. Planändringen 

genomförs genom att rita på underliggande plankarta, vilket resulterar i att det därefter finns en 

gällande plankarta samt en ändringskarta, d.v.s. en separat plankarta som redovisar ändringar till 

den underliggande detaljplanen. Kartorna ska vid plantolkning läsas tillsammans. Därav begreppet 

ändring, där ändringen avser tilläggsdokumenten. 
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PLANDATA  

Omfattning och markägoförhållanden  
Ändringsområdet mäter ca 4800 m2 och utgör del av den privatägda fastigheten Östervik 2:79. 

Den del som ingår av fastigheten Östervik 2:79 är ännu inte avstyckad till en egen 

bostadsfastighet. Kringliggande fastigheter är bebyggda med permanentboende och 

fritidsbebyggelse. Området håller på att utvecklas från ett fritidsområde till ett område för 

permanent boende. Närmst liggande bostadsbebyggelse finns på fastigheter intill 

ändringsområdet.   

 

Läge  
Ändringsområdet ligger i Karlskogas sydöstra delar, öster om sjön Möckeln och norr om länsväg 

555 (fortsättning på Österviksvägen). Ändringsområdet nås via en lokalgata som ansluter till 

Österviksvägen (väg 555) ca 900 meter österut. Gång- och cykelväg finns bitvis utbyggt längs 

med väg 555.  

 

 
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Gällande detaljplan  
• Nr. 568 – Norra Östervik – Udden, Laga kraft 2011-06-23 (akt 1883-P11/30)  

 

Gällande detaljplan anger 15 enklaver för bostadsändamål, med varierande antal tomter för 

vardera. Detaljplanen medger för Östervik 2:71 som ingår i ändringsområdet en tillåten 

bebyggelse på 130 m2 varav huvudbyggnad får utgöra högst 90 m2 i bruttoarea. Höjden på 

bebyggelsen begränsas med angivet högst våningsantal (I). 

 

Beslut om ny detaljplan  
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked den 12 september 2017 och i samband 

med positivt planbesked gav nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

förslag till ändring av detaljplan för Östervik 2:71 med syfte att utöka utnyttjandegraden.   

 

 

 



   

 

6 

 

Översiktsplan och planprogram  
Kommunens översiktsplan (2011) anger läget i Norra Östervik – Udden som ett priorierat område 

för landsbygdsutveckling, bostadsbyggande (villor), kollektivtrafik, service och annan 

infrastruktur. Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan.  

 

Under 2009 togs ett planprogram fram för Norra Östervik – Udden där syftet var att ange de 

övergripande riktlinjerna för områdets utveckling. I planprogrammet redovisas områdets karaktär 

och bebyggelse utifrån en ny nivå för utnyttjandegrad enligt kommunens nya policy för fritidshus, 

130 m2 bruttoarea varav huvudbyggnad får vara max 90 m2. Samtliga befintliga hus i området 

uppfyllde kriterierna för kommunens nya policy. Det framgår att det kommer vara i många fall 

svårt att avgöra var gränserna mellan de olika utnyttjandenivåerna bör hamna. Byggnaderna bör 

oavsett om det avser fritidsboende eller åretruntboende av gestaltningsskäl vara i max 1 ½ plan 

och vara försedda med träfasader.  

 

Planprogrammets förslag till beslut var att området kan behandlas i enlighet med 

”Förtätningsalternativ MELLAN” om anslutning till det allmänna nätet för vatten och avlopp 

skedde. Området har efter planprogrammets antagande (2009) anslutits till det allmänna nätet för 

vatten och avlopp vilket innebär att förtätningsalternativ mellan kan följas. Förtätningsalternativet 

innebär för aktuellt ändringsområde en utnyttjandegrad på 130 m2 bruttoarea varav huvudbyggnad 

max 90 m2. Planförslaget avviker därmed från planprogrammet men inte från översiktsplanen som 

anger att området ska utvecklas för landsbygdsutveckling med bostadsutveckling för villor.  

 

Riksintressen  
Ändringsområdet ligger inom riksintresseområdet för totalförsvaret, Hinderfritt område – 

skjutfält, enligt Miljöbalkens kap. 3. Därför ska plan- och lovärenden för alla typer av höga 

byggnadsverk, master, vindkraftverk etc. remitteras till Försvarsmakten. Planförslaget innehåller 

inga sådana byggnadsverk och riksintresset beaktas därför inte vidare. 

 

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  
Ändringsområdet utgörs av ett detaljplanelagt område för bostadsändamål. Området är bebyggt 

med ett fritidshus och en komplementbyggnad, ca 50 m2 respektive 15 m2. Fastigheten angörs från 

väg 555. 

 

Trafik  
Österviksvägen (väg 555) löper på östra sidan Möckeln från Örebrovägen (E18) och trafikplats 

Immetorp i norr till Degerfors tätort ca 1,5 mil söderut. Den del av väg 555 som löper väster om 

ändringsområdet förvaltas av Trafikverket, medan den norra delen förvaltas av Karlskoga 

kommun. Österviksvägen har ett något transportstrategiskt läge mellan E18 och väg 205 söder om 

Degerfors, och rymmer därför dagligen stor mängd godstrafik samt pendeltrafik. Öster om 

ändringsområdet är skyltad hastighet 70 km/h. Ett säkerhetshöjande projekt pågår som innebär att 

bygga en gång- och cykelväg runt Möckeln. Sedan sommaren år 2016 är nätet på västra sidan 

Möckeln mellan Degerfors och Karlskoga färdigbyggt. På östra sidan är ännu endast segment av 

nätet färdigställt. 

 

Markområdet  
Norra Östervik är uppbyggt på udden med ett stort natursläpp i mitten av området. Därefter tar 

Österviksvägen vid, som ligger på i snitt 116 m.ö.h (RH 2000). Ändringsområdet ligger i snitt på 

90,5 m.ö.h (RH 2000). Lägsta golvhöjd är reglerad i gällande detaljplan till + 91,5 meter över 

nollplanet (Rikets epok 1900). Det innebär med dagens höjdsystem en lägsta golvnivå på + 92 

meter över nollplanet (RH 2000). Gällande detaljplan anger prickad mark längs Möckelns 



   

 

7 

 

strandremsa vilket innebär att marken inte får bebyggas inom delar av rådande 

översvämningsrisk.  

 

Teknisk försörjning  
Ändringsområdet ligger inom verksamhetsområde för VA som omfattar vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar. VA-ledningsnätet, vatten- och spillvattenledning är framdraget i gatumark till 

ändringsområdet. Dagvattenledningsnätet är inte utbyggt i området, utan naturligt 

omhändertagande av dagvatten genom bortledning tillämpas.  

 
För ytterligare beskrivning av området se planbeskrivning för gällande detaljplan. Nr. 568 – Norra 

Östervik – Udden, Laga kraft 2011-06-23 (akt 1883-P11/30) 

 

PLANFÖRSLAG  
ÄNDRING AV DETALJPLAN 
Det område som omfattas av ändringar kallas ändringsområde samt omges av röd planområdesgräns 

(angiven 3 meter utanför ändringsområdet). Ändringar och tillägg till detaljplan syftar till att utöka 

utnyttjandegraden för fastighet Östervik 2:71. 

 

Ändrade egenskapsbestämmelser 

• Bestämmelsen e1 130/90 som formuleras Största bruttoarea i m2 varav huvudbyggnad får 

utgöra högst 90 m2, stryks och ersätts med e4 200/50 som är formulerad Största byggnadsarea 

i m2 för huvudbyggnad respektive komplementbyggnader inom ändringsområdet.  

 

KONSEKVENSBESKRIVNG  
Utnyttjandegrad 

Den direkta konsekvensen av planändringen är en utökad utnyttjandegrad och därmed en större 

bebyggelse för huvudbyggnad och komplementbyggnad. Från 90 m2 i bruttoarea för 

huvudbyggnad till 200 m2 i byggnadsarea för huvudbyggnad. Maximal storlek på 

komplementbyggnad av angivna 130 m2 är inte reglerad i underliggande detaljplan. Planändringen 

föreslår en maximal byggnadsarea för komplementbyggnad på 50 m2. Det angivna våningsantalet 

i underliggande detaljplan på en (1) våning kvarstår.  

 

 

 

Ändringen innebär att byggnadernas omfattning beräknas utifrån byggnadsarea istället för 

bruttoarea. D.v.s. hur stor area byggnaden upptar på marken och projektionen1 av de 

byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underligande mark istället för mätvärda delar av 

 
1 Byggnadsdel på mark, utkragande byggnadsdel (taksprång, balkong, burspråk, skärmtak etc.) som väsentligt 

påverkar användbarheten av underliggande mark, del av indragen balkong som ligger innanför underliggande 

fasadliv, loftgång, utrymme under tak eller skrämtak för vistelse (parkering, lastgård, uteplats etc.), carport eller 

överbyggd gård (Svensk standard 21054:2009).  

Vänster bild: Visar gällande utnyttjandegrad i byggnadsarea, 90 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för 

komplementbyggnad. Höger bild: Visar ändrad utnyttjandegrad i byggnadsarea, 200 kvm för 

huvudbyggnad och 50 kvm för komplementbyggnad.  
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våningsplan2. För en byggnad där utnyttjandegraden regleras utifrån byggnadsarean finns en 

bestämd area jämfört med bruttoarea där arean på marken kan variera beroende på hur stor andel 

av byggnaden som består av mätvärda delar. Ändringen medför trots ändrad area en större 

utnyttandegrad för byggnader inom fastigheten Österviken 2:71.  

 

Planprogram och gällande detaljplan 

Planprogrammet och gällande detaljplan har delat in området i tre enklaver: 130 m2 i största 

bruttoarea varav huvudbyggnad får utgöra högst 90 m2, 170 m2 i största bruttoarea varav 

huvudbyggnad får utgöra högst 120 m2 och 300 m2 i byggnadsarea varav uthus får utgöra högst 

100 m2. Konsekvenserna av planförslaget är att denna struktur förändras då ändringen frångår 

indelningen.  

 

Underliggande detaljplans huvudsyfte är att möjliggöra utbyggnad av befintliga fritidshus för 

delar av området, möjliggöra konvertering av befintliga hus som idag primärt används för 

fritidsboende till åretruntboende samt att skapa byggrätter för ett antal nya tomter, flertal för 

åretruntboende. Ändringen bedöms vara förenlig med huvudsyftet för underliggande detaljplan då 

ändringen syftar till att möjliggöra för ett åretruntboende.  

 

Lämplighet 

Fastigheten utgör idag 3 250 m2, en huvudbyggnad på 200 m2 och komplementbyggnader på 

sammanlagt 50 m2 bedöms kunna rymma inom fastigheten. Hänsyn till översvämningsrisken och 

gällande byggrätt har tagits med i beräkningen. Våningsantalet ändras inte vilket innebär att sikten 

för fastigheter bakomliggande inte försämras avsevärt. Möjligheterna till fri sikt kan komma att 

förändras beroende på var huvudbyggnad och komplementbyggnader placeras då 

utnyttjandegraden ökar och upptar därför en större area på marken. Ändringen innebär ingen 

ändrad byggrätt, d.v.s. var byggnader får uppföras. 

 

Efter att Norra Östervik, Udden kom att ingå verksamhetsområdet för vatten och avlopp har ett 

flertal fastigheter omvandlats från fritidsboende till åretruntboende. Fastigheter angränsande 

underliggande detaljplan har genom ändring av detaljplan fått utnyttjandegraden utökad för att 

möjliggöra för åretruntboende. Karlskoga är i en expansiv fas och området Norra Östervik, Udden 

är i översiktsplanen prioriterat för villabebyggelse (s.48).   

 

Ändring innan genomförandetiden har gått ut  

Ändring av detaljplan sker innan genomförandetiden för underliggande detaljplan har gått ut. 

Underliggande detaljplan har en genomförande tid på 10 år vilket innebär att en ändring inte bör 

ske innan 2021. Genomförandetiden syftar till att ange en tidsperiod för exploatören att kunna 

genomföra det som planen medger utan att detaljplanen riskerar att ändras/upphävas. D.v.s. en 

säkerhet för exploatören.  

 

Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 

genomförandetidens utgång, om någon berörd fastighetsägare motsätter sig. Det innebär att en 

ändring av detaljplan inte kommer kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden om någon berörd 

fastighetsägare motsätter sig ändringen.  

 

 

 

 

 

 
2 Utrymmen som är mätvärda, entresol och indragen mellanvåning, ljusgårds bottenplan, helt inglasad 

balkong/uterum, rökschakt och reservutgång från skyddsrum som ligger innanför yttervägg (Svensk standard 

21054:200).  
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
Genomförandebeskrivningen är vägledande för genomförandet av detaljplanen.  

 

HANDLÄGGNING  
Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande, vilket innebär att standardförfarandet 

begränsas till att endast innehålla ett kommunikationssteg – samrådsskedet. Samrådskretsen har 

begränsats till de som bedöms beröras av själva ändringen. Förfarandet tillämpas i enlighet med 

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 7 §, då planförslaget är förenligt med kommunens 

översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över densamma. Förslag till ändring av 

detaljplan bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, 

eller kunna medföra en betydande miljöpåverkan.  

 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING  
Karlskoga kommun är enligt detaljplan nr 568 Norra Östervik – Udden inte huvudman för allmän 

platsmark. Naturmark sköts därmed av den privata fastighetsägaren. Fastighetsägare ansvarar för 

arbete, skötsel och övrig förvaltning inom kvartersmark. Exploatören/fastighetsägaren ansvarar 

för åtgärder inom kvartersmark på den egna fastigheten, samt de utredningar och undersökningar 

sådana åtgärder kräver, fastighetsbildning, anslutningsavgifter för VA, el, tele etc. och andra 

avgifter såsom bygglov, nybyggnadskarta etc.  

 

AVTAL OCH PLANEKONOMI  
Inför upprättandet av förslag till ändring av detaljplan har ett planavtal upprättats. Ett planavtal 

har träffats mellan den fastighetsägaren till Östervik 2:71 som ingår i ändringsområdet och 

Karlskoga kommun. Avtalet reglerar tidplan, förutsättningar, åtaganden och kostnader för 

detaljplanearbetet.  

 

Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglovsprövning inom det område som i nuläget utgörs 

av fastighet Östervik 2:71 (ändringsområdet).  

 
• Kommunen tar ut en avgift för kostnader i samband med detaljplanearbete. Normalt betalas avgiften av den 

som beställt detaljplanen i samband med att planen görs. Avgiften regleras då i ett så kallat planavtal. Har 

planavgift inte reglerats i planavtal faktureras planavgiften i samband med bygglov, till följd av att man 

”använder” detaljplanen.  

 

FASTIGHETSBILDNING  
Följden av aktuell ändring av detaljplan innebär inga förändringar inför kommande 

fastighetsbildning jämfört med gällande detaljplan nr 568, Norra Östervik – Udden.  
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Ändring av detaljplan 

Norra Östervik – Udden, Östervik 2:71 

ANTAGANDEHANDLING 

 Udden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


