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inledning
Förändringsområdet Horn är och har varit ett dilemma 
för Västerviks kommun i många år. Det har till och med 
blivit kallat för ”en varböld” av de tjänstemän som dagligen 
tvingas hantera de problem, som uppstått på grund av en ökad 
permanentning. I detta kapitel behandlas denna situation  
och förslag på lösningar föreslås i form av en fördjupning 
av översiktsplanen.

läge och avgränsning
Planområdet Horn är beläget vid kusten, fyra till tio kilometer 
sydost om tätorten Västervik och består av sex delområden. 
Dessa delområden är Hästhagssjön, Pepparängen, 
Bråtviken, Grönö, Lindödjupet, Horns Udde och Målängen. 
Sammanlagt innefattar Horn 430 fastigheter, varav ett fåtal 
är lokaliserade på öar utan fastlandsförbindelse. Dessa 
fastigheter undantas från planområdet, då de inte är föremål 
för någon permanentning. Det finns även ett antal fastigheter 
som ännu inte är bebyggda. 
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problembeskrivning
Situationen på Horn är, liksom i de flesta andra 
förändringsområden, problematisk och komplicerad. 
Permanentningen och därmed den ökade användningen 
av området har orsakat ett antal svårigheter. Dessa 
är främst relaterade till detaljplaneregleringen och 
bygglovshanteringen, vatten- och avloppssituationen samt 
andra faktorer som medför kommunala kostnader. 

Detaljplaneregleringen och bygglovshanteringen är 
mycket problematiska. Detta eftersom detaljplanerna 
(byggnadsplanerna) är upprättade för att endast tillåta 
fritidshusbebyggelse samt inte tillåter byggnader vars 
användning kräver att avloppsledningar anläggs. Enligt PBL 
får ”bygglov /…/ lämnas till åtgärder som innebär mindre 
avvikelser från detaljplanen eller fastighetsplanen, om 
avvikelserna är förenliga med syftet med planen” (PBL 8 
kap. 11 §). Gällande detaljplaner på Horn är idag inaktuella 
eftersom många fastighetsägare fått bygglov för att bygga 
ut sina hus med överytor samt fått tillstånd till att främst 
anlägga enskilda avloppsanläggningar. 

Miljö- och byggnadsnämnden och bygglovshandläggaren i 
Västerviks kommun måste ofta ta beslut huruvida överytor 
på byggrätten ska beviljas eller inte. Bygglovshandläggaren 
har på delegation av förvaltningschefen, vilken i sin tur 
har på delegation av nämnden, befogenhet att bevilja 
överytor upp till 15 % av tillåten byggnadsyta. Detta 
under förutsättning att det inte strider mot planens syfte, 
att grannarna godtar beslutet samt att fastigheten har ett 
godkänt vatten- och avloppssystem. Den nuvarande Miljö- 
och byggnadsnämnden beviljar vanligtvis överytor under 
20 %, medan tidigare nämnder i enstaka fall har beviljat 
bygglov med större avvikelser. Uppskattningsvis har 20-30 
% av fastigheterna på Horn en byggnadsarea som är större 
än vad byggrätten medger.144

Ändras inte de gällande detaljplanerna är risken stor att 
kommunen fortsätter att medge ”mindre” avvikelser 
från planerna. Kommunen försätter sig därmed i en 
ohållbar situation och kan komma att tvingas medge fler 
och större avvikelser. Avvikelserna från detaljplanerna 

kan leda till att kommunen dels förlorar kontrollen över 
bebyggelseutvecklingen i området och dels försvårar 
möjligheten att i framtiden genomföra gemensamma 
lösningar för vatten och avlopp.

De stora variationerna i byggrätter mellan planerna på 
Horn är också till bekymmer, för både de boende och 
bygglovshandläggare. De boende upplever framförallt att 
dessa bestämmelser är orättvisa. En av detaljplanerna medger 
en byggrätt på 10 % av tomten. Detta har fått innebörden 
att en del fastighetsägare endast får uppföra byggnader på 
cirka 50 m2, medan andra får uppföra byggnader på cirka 
1000 m2. Andra detaljplaner, varierar från att begränsa 
den sammanlagda byggnadsarean till 100 m2, till att tillåta 
en sammanlagd byggnadsarea på 140 m2. Dessutom är 
byggrätten helt fri i ett av delområdena, som regleras 
av en gammal avstyckningsplan. Vid bygglovsprövning 
kan det vara svårt för bygglovshandläggaren att motivera 
varför en fastighetsägare får bygga till medan en annan 
får avslag. I många fall har grannar olika byggrätter, då 
detaljplanegränserna är dragna genom delområdena. 

Vidare har byggrätter och tomtstorlek stor betydelse för 
områdets karaktär. De ”mindre” avvikelserna från planerna 
har medfört att avstyckningar av tomter har tillåtits i vissa 
fall samt att byggnaderna är större än de i detaljplanerna 
angivna byggrätterna. Detta har resulterat i att vissa 
partier av delområdena på Horn redan nu håller på att 
förlora sin ursprungliga karaktär av fritidshusområde. Hur 
kommunen ska förhålla sig till områdets karaktär i det 
fortsatta planeringsarbetet är därför ett dilemma. Enligt en 
enkätundersökning, som genomfördes på Horn år 2002, 
önskar nästintill samtliga boende att området ska behålla 
karaktären av fritidshusområde. Enligt de empiriska studierna 
i del två och tre har det visat sig mycket svårt att underlätta 
för permanentboende och samtidigt bevara karaktären. 

Vatten- och avloppsproblemen är också mycket stora 
på Horn. Det som de boende anser är problematisk 
med vattenförsörjningen är att det i vissa fall sker 
saltvattensinträngning i brunnarna samt att avloppsvatten 
kontaminerar dricksvattnet i vissa brunnar. Dessutom är 
vattenkvaliteten i en del brunnar dålig, på grund av höga halter 
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av mangan, järn och radon. Avseende avloppslösningarna 
anser de boende att kommunens förhållningssätt till 
installation av slutna tankar är irriterande. De boende 
anser att slutna tankar är en bra lösning, medan kommunen 
bland annat menar att det skapar mycket transporter och 
godkänner därför inte sådana lösningar. Ytterligare problem 
med avloppslösningarna är, enligt de boende, att det finns 
för många enskilda avloppslösningar och att reningen i 
dessa inte fungerar då de slammar igen. Vidare anser de att 
avloppslösningarna inte är långsiktiga och anpassade för 
permanentboende samt att de inte är hållbara vid utökad 
bebyggelse. (Västerviks kommun 2002b, ss. 27-28)

Kommunen påpekar också problem med saltvatteninträngning 
både i gemensamma och enskilda vattentäkter. Det är även 
problem med avloppsanläggningar, då marklagren är tunna 
eller obefintliga och avloppsvattnet hinner därmed inte 
bli tillräckligt renat innan det når grundvattnet. Eftersom 
avloppsanläggningar och dricksvattentäkter är lokaliserade 
nära varandra har det förekommit att dricksvattnet förorenats 
av avloppsvattnet. Kommunen ser även det stora antalet slutna 
tankar för WC i området som ett problem. Detta eftersom 
de resulterar i problem med processen i reningsverket samt 
att de alstrar mycket transporter, då åretrunthushållen måste 
tömma tanken 5 -10 gånger per år.145

Ytterligare ett framtida problem som uppkommer när 
permanentningen blir omfattande är de kommunala 
kostnaderna för barn- och äldreomsorg, skola samt 
upprustning av Hornsvägen. 

planeringens syfte
En fördjupning av översiktsplan har samma innehåll och 
förfarande som den kommunomfattande översiktsplanen, 
men med en högre detaljeringsnivå. Syftet med att göra 
en fördjupning över Horn är att få ett samlat grepp över 
situationen i hela området. Genom att göra en fördjupning 
kan dessutom medborgarna tidigt bli delaktiga i planeringen 
och få insyn i denna samt bidra med information som är 
betydelsefullt för det fortsatta arbetet. Detta arbete med 
att involvera de boende i planeringsprocessen har redan 
påbörjats genom den enkätundersökning som genomfördes 

år 2002. Det är viktigt att de boende även fortsättningsvis 
är delaktiga, men då detta är ett examensarbete ges inget 
utrymme till att involvera de boende vidare i detta arbete.     

Denna fördjupning av översiktsplanen för Horn utgör ett 
program för revideringarna av kommande detaljplaner. Den 
avser dels att fastställa riktlinjer för förändringsområdet 
Horns framtida utveckling och dels fungera som ett 
kunskapsunderlag för framtida detaljplanearbete. I det 
framtida detaljplanearbetet ska inaktuella detaljplaner 
revideras för att underlätta för permanentboende och 
vidare görs ingen skillnad mellan fritidsboende och 
permanentboende. Parallellt med detaljplanearbetet ska 
även vatten- och avloppssituationen åtgärdas. Riktlinjerna 
behandlar reglering av tomtavstyckning samt tomtstorlek, 
bebyggelsens placering, storlek och utformning, lämpliga 
vatten- och avloppslösningar, vägar, kollektivtrafik, 
service samt huruvida det ska vara enskilt eller kommunalt 
huvudmannaskap för allmänna platser samt vatten och 
avlopp.

kommunala beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 1999 att Miljö- och 
byggnadskontoret skulle upprätta ett förslag till ändring av 
detaljplanen för Hästhagssjön, med syfte att utöka byggrätten 
(Västerviks kommun 1999a, s. 6). Senare samma år gav nämnden 
Miljö- och byggnadskontoret ytterligare ett uppdrag, att 
ändra detaljplanerna och utöka byggrätterna även på övriga 
delar av Hornsområdet. I Miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträdesprotokoll står att ”Uppdraget ska göras med 
en helhetssyn, innebärande dels att va-frågorna ges stor 
vikt, dels att vissa planområden kan få en begränsning av 
byggrätten.” (Västerviks kommun 1999b, s. 13)

planeringsförutsättningar

planförhållanden

översiktsplanen
I översiktsplanen från 2000 behandlas inte Horn specifikt. I 
denna poängteras dock att stora delar av Horn omfattas av 
strandskyddet och landskapsbildsskyddet, vilka sträcker sig 
300 meter från kustlinjen. Anledningen till att strandskyddet 
är utökat, från 100 till 300 meter, är att Länsstyrelsen 1975-
07-01 beslutade att kustlinjen i hela Västerviks kommun 
skulle ha detta utökade strandskydd. Detta innebär att den 
största delen av bebyggelsen på Horn ligger inom dessa båda 
skydd. (Västerviks kommun 2000, ss. 71-73) I översiktsplanen 
anges dock 

att kommunen kommer att godta ny bebyggelse närmare 
strandlinjen än 300 m, om natur- och kulturvärden liksom 
friluftslivets intressen inte motverkas. Ny bebyggelse bör 
dock ske i anslutning till befintlig bebyggelse. (Västerviks 
kommun 2000, s. 20)

Eftersom Horn omfattas av landskapsbildsskyddet ställer 
översiktsplanen krav på ”att ny bebyggelse ges en arkitektur 
och färgsättning som följer traktens tradition. (Västerviks 
kommun 2000, ss. 18-20) Vidare utgör delar av Horns kuststräcka 
riksintresse för både naturvården och friluftslivet (Västerviks 
kommun 2000, s. 88). 

detaljplaner
Horn omfattas av sex olika detaljplaner, vilka generellt 
har mycket varierande planbestämmelser. Plangränserna 
illustreras på nästa uppslag. Planerna upprättades 
som byggnadsplaner med syfte att endast medge 
fritidshusbebyggelse och de är idag därför föråldrade. 

Delområdet Grönö regleras av en avstyckningsplan från 
1946. Denna plan medföljs inte av några planbestämmelser 
och bebyggelsen på Grönö regleras således inte mer ingående 
än vad som föreskrivs i 2 och 3 kap PBL. 

Fastigheterna i delområdena Lindödjupet och Horns Udde 
regleras av en byggnadsplan från 1955. Denna medger en 
byggrätt på högst 10 % av tomten, med en högsta tillåtna 
byggnadshöjd på 3,5 meter och en minsta tomtstorlek på 1200 
m2. Undantag får dock medgivas från minsta tomtstorlek 
om särskilda skäl förekommer. Enligt byggnadsplanen får 
dessutom inga byggnader uppföras vars användning kräver 
att avloppsledningar anläggs. En av fastigheterna, längst ut 
på Horns Udde, regleras av en egen detaljplan från 1989. De 
enda skillnaderna är att byggnadshöjden regleras till högst 
en våning, istället för 3,5 m samt att handel får bedrivas på 
fastigheten.

Delområdet Hästhagssjön omfattas av en byggnadsplan 
från 1960. Byggnadsplanen medger en minsta tomstorlek 
på 1500 m2, men även denna plan tillåter undantag om det 
finns särskilda skäl. Byggrätten varieras av tomtstorleken. 
På tomter med större areal än 2000 m2 kan Miljö- och 
byggnadsnämnden tillåta att två huvudbyggnader uppförs. 
I de fall två huvudbyggnader får uppföras begränsas den 
sammanlagda byggnadsarean till 140 m2 och på övriga tomter 
är högsta tillåtna byggnadsarea 100 m2. Liksom föregående 
plan tillåter inte heller denna plan att byggnader uppförs 
vars användning kräver att avloppsledningar anläggs. 

I delområdet Målängen regleras fastigheterna av en 
byggnadsplan från 1963. Enligt planbestämmelserna får 
tomterna inte ha en mindre areal än 1000 m2, men även här 
får undantag från denna bestämmelse medgivas. Den totala 
byggnadsarean får inte överstiga 120 m2 och den högsta 
tillåtna byggnadshöjden är 3,5 m för bostadshus och 2,5 
m för uthus. I byggnadsplanens inledande bestämmelser 
anges även att ”byggnad [får] icke förses med inredning, 
vars användande påkallar anläggande av avloppsledning för 
bortförande av fekalier”. 

Delområdena Pepparängen och Bråtviken regleras av en 
byggnadsplan från 1981. Denna plan medger en minsta 
tomtstorlek på 1000 m2 och en sammanlagd byggnadsarea 
på 100 m2, varav en gårdsbyggnad får utgöra högst 30 
m2. Huvudbyggnaden får ha en högsta byggnadshöjd på 
3,5 m och gårdsbyggnaden 2,5 m. I denna plan finns inga 
restriktioner mot att avloppsledningar anläggs. 1994 gjordes 
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en ändring av denna plan och den största byggnadsarean för 
några fastigheter utökades till 140 m2. Dessa fastigheter är 
dock ännu inte bebyggda, på grund av att kommunen och 
exploatören är oense om det exploateringsavtal som tidigare 
upprättats. Vidare är ett antal fastigheter i Bråtviken och 
längs Grönsundet undantagna från dessa planbestämmelser, 
och regleras istället av samma avstyckningsplan som gäller 
för Grönö. 

markägoförhållanden
Horns Vägsamfällighetsförening äger och förvaltar 
samtliga lokalvägar, vänd- och parkeringsplatser, delar 
av grönområdena i området samt områden för hamnar, 
bryggor och bad (Horns samfällighet - en tillbakablick 2000, s. 20). 
Huvudvägen Hornsvägen, som leder från Västerviks tätort ut 
till Horns Udde, förvaltas däremot av Västerviks kommun. 
Kommunen äger även den brygga som finns längst ut på 
udden. Företaget Framfart 89 AB äger många fastigheter 
i området, vilka i dagsläget är obebyggda, samt delar av 
grönområdena. Övriga fastigheter i området ägs av privata 
fastighetsägare. (Västerviks kommun 2002a) 

områdesförutsättningar

historik 
All mark på Horn tillhörde från början Horns Gård, vilken 
finns omnämnd i skrifter redan från 1371. Då ägdes gården 
av Bo Jonsson Grip och kallades för Kilmare Horn. Namnet 
Horn kommer av spetsig vik eller udde och på äldre kartor 
återges Horn just som en starkt markerad spetsig udde. Idag 
ägs Horns Gård av Bruno Bengtsson, som äger och driver 
Horn Line Stuteri för travhästar. Genom åren har gården bytt 
ägare ett antal gånger och avstyckningar av den ursprungliga 
fastigheten har gjorts. 
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De första tomterna såldes redan på 1920-talet och dessa var 
främst lokaliserade vid Pepparängen och Borgö. Försäljningen 
fortsatte under 1930-talet, men dock i liten omfattning. På 
1940-talet började tomter, främst strandtomter, avstyckas på 
Grönö och vid Lindödjupsviken. Avstyckningen av tomter 
fortsatte och under 1950- och 1960-talen bebyggs de flesta 
fastigheterna med fritidshus. Under denna period flyttades 
även ett antal banvaktsstugor ut till Horn, vilka kom att 
fungera som fritidshus. (Horns Vägsamfällighetsförening 2000, ss. 
16-20, 35-37) Permanentningen av fritidshusen började först på 
1980-talet och idag nyttjas lite drygt 20 % av fastigheterna 
mer än 8 månader om året (Västerviks kommun 2002b s. 25). 

naturmiljö och rekreation 
Kustremsan varierar från att i norra delen av planområdet 
bestå av klippor och hällmarkstallskog till att i söder mer 
bestå av låglänta gräs- och vasspartier samt blandskog. 
Eftersom Horn är beläget vid kusten finns det stora 
möjligheter till havsbad, men även bad i insjö. Det finns 
stora möjligheter för allmänheten att nå strandremsan som 
omger området. I området finns även två anvisade allmänna 
badplatser samt många klippor och vikar där bad är möjligt. 
De allmänna badplatserna är lokaliserade vid Grönöbron 
samt vid Hästhagssjöns sydligaste del. Vidare finns ett antal 
privata små bryggor längs stränderna samt en kommunalägd 
stor brygga, Hornsbryggan, som ligger längst ut på Horns 
Udde. 

 [9]  [10]  [11]

 [12]  [13]  [14]

På landsidan omges planområdet i norr främst av blandskog, 
med stora inslag av barrträd. I mellersta och södra delarna 
består området också av blandskog, men här dominerar 
istället lövträd. I områdets södra delar finns även stora 
öppna ängs- och hagmarker samt betesmark för hästar. 
Genom skogsområdena leder ett antal stigar som används för 
rekreation. Dessutom används själva Hornsvägen av många 
Västerviksbor för motionsändamål. Många går, joggar, åker 
in-lines, cyklar och så vidare längs Hornsvägen för att ta sig 
ut till Hornsbryggan. Denna är en viktig målpunkt i området, 
då många åker dit för att promenera i omgivningarna och 
titta på havsutsikten. 

 [9]  [10]  [11]

 [12]  [13]  [14]

 [15]  [16]  [17]

 [18]  [19]  [20]
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