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Samrådsredogörelse 
 

Detaljplan för del av Rinkaby 6:46 m fl. (Södra staden 
etapp 2) 
Rinkabyholm, Kalmar kommun 
 

Planförslaget har varit på samråd under tiden 2017-06-26 – 2017-08-23. 
Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Onsdagen den 16 
augusti bjöd Kalmar kommun in till en samrådspromenad där 
planhandläggarna berättade om planförslaget och gick en promenad genom 
planområdet där viktiga punkter och ytor var uppmätta och markerade. Cirka 
40 personer deltog i samrådspromenaden och åldrarna var varierade. 
Fördelningen av män och kvinnor var relativt lika.  

 

På följande sidor sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga 
synpunkter. 
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Sammanfattning 
 
Inkomna synpunkter och ändringar 
Under samrådstiden har det inkommit synpunkter från 30 samrådsinstanser, 
både sakägare och andra berörda. Länsstyrelsen har lämnat blandande 
synpunkter med fokus på frågor gällande dagvatten. De önskar bland annat att 
kommunen ska visa hur dagvattenåtgärderna ska säkerställas i detaljplanen 
genom ansökan om tillstånd och dispenser för vattenverksamhet med mera. 
Dämmets utformning och funktioner bör förtydligas samt dess konsekvenser 
avseende strandskydd och klimatanpassning. Länsstyrelsen saknar även 
fördjupad information om befintliga naturen och planens eventuella påverkan 
på fridlysta arter. Inför granskning har planbeskrivning och plankarta 
kompletterats och justerats för att visa hur dagvattenåtgärderna kommer att 
säkerställas. Utformning och placering av planerade dagvattenåtgärder har 
justerats inför granskning och kommer till stor del att lösas inom planområdet. 
För det öppna dagvattendiket som behöver ligga utanför planområdet har 
anmälan gjorts hos Länsstyrelsen där placering, utformning och funktion har 
beskrivits. Planbeskrivningen har även kompletterats med information och 
bedömningar av naturvärden och planförslagets konsekvenser för dessa.  
 

Sakägare inom planområdet har lämnat in synpunkter på planförslagets 
utformning avseende avstånd mellan planerad och befintlig bebyggelse samt 
framtida genomförande av planförslaget. Boende uppmärksammar kommunen 
om att den natur som sparas i ”släppet” mellan planerad och befintlig 
bebyggelse är i dåligt skick och att mycket av den kommer att behövas tas bort. 
Det leder till att det föreslagna avståndet upplevs som mindre och kan innebära 
en ökad insyn. I övrigt är inkomna synpunkter blandade. Barn- och 
ungdomsförvaltningen önskar förtydligande i planbeskrivning av 
konsekvenserna av ett ökat underlag för skolor och förskolor. Brandkåren har 
lämnat upplysningar om hur vilka förutsättningar som behövs för att de ska 
kunna göra räddningsinsatser. Telia Sonera och EON Elnät efterlyser att bli 
kontaktade i god tid för exploatering och att samordning sker. EON Elnät 
önskar att formulering av planbestämmelse för E-område justeras och lämnar 
upplysningar om vilka förutsättningar som krävs i anslutning till E-område. 
Hyresgästföreningen Kalmar-Torsås-Öland anser att planförslaget är mycket 
positivt ur flera synvinklar exempelvis att det finns blandade bostadsformer, 
prioritering av kollektiv-, gång- och cykeltrafik, närheten och tillgängligheten 
till omkringliggande natur och Ekö badplats med mera. De lämnar även förslag 
på flera åtgärder såsom att ordna lättillgängliga och tillräckligt många 
cykelplatser, bygga hyresrätter och att gator med högst belastning ska förses 
med hastighetsdämpande hinder. Inför granskningen har formuleringen av 
planbestämmelse för E-område justerats och den ökade efterfrågan på platser i 
skola och förskola framhålls i planens konsekvenser i planbeskrivningen. Inför 
granskning har även redaktionella justeringar och kompletteringar gjorts i 
plankarta och planbeskrivning utifrån inkomna synpunkter. Läs mer nedan om 
vilka justeringar och kompletteringar som har gjorts inför granskning.    
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Inkomna synpunkter 
 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens synpunkter under miljökvalitetsnormer, strandskydd och riksintresse 
måste beaktas för att planförslaget ska kunna anses vara förenligt med 11 kap. 
PBL och därmed inte riskera att överprövas. Länsstyrelsens synpunkter under 
rådgivande bör beaktas. 

Kontroll enligt 11 kap. PBL 

- Miljökvalitetsnormer 

- Strandskydd 

- Riksintresse 

 

Miljökvalitetsnormer 

1. För att inte negativt påverka MKN för recipienten ska kommunen i 
rimlig utsträckning i förhållande till planens omfattning och möjliga 
påverkan visa åtgärder som bidrar till att MKN för vatten kan nås. 
Länsstyrelsen anser inte att kommunen på ett tillräckligt sätt beskriver 
hur dagvatten ska hanteras inom planområdet vad gäller exempelvis 
fördröjning, rening samt påverkan på nedströms recipient. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken 
Dagvattenhantering, åtgärder och påverkan. 

 

2. De centrala delarna av planområdet föreslås fyllas upp då det idag inte 
är byggbar mark i relation till föreslagen markanvändning. Även andra 
områden kan behöva fyllas ut då det är låglänt och riskeras att 
översvämmas såväl från havet som vid skyfall. Enligt 
dagvattenutredningen, som i stora delar är tydlig och bra, ska vatten 
ledas ut från planområdet mot öster. I plankartan finns dock inga 
föreskrivna höjder på vare sig kvartersmark eller gator och inte heller 
någon föreskriven lutning för att dagvattnet ska kunna ledas i tänkt 
riktning. Risk finns också att dagvatten negativt påverkar befintlig 
bebyggelse eller angränsande fastighet. Plankartan ska därför 
kompletteras med dessa bestämmelser eller liknande som säkerställer 
en god hantering av dagvattnet i planen. 

Kommentar: Samtlig planerad bebyggelse i planområdet ligger på minst + 4 meter 
över havvsnivån i RH2000. Det innebär att den föreslagen bebyggelsen inte 
riskerar att översvämmas. Kalmar kommun reglerar inte marknivån i detaljplan 
som innebär att jungfrulig mark ska bebyggas eftersom det kan skapa problem vid 
genomförandet ifall marknivån behöver justeras ytterligare. Marknivån är inte 
heller reglerad i första etappen av Södra staden. Fastställandet av bebyggelse- och 
gatustrukturen och markprojektering har gjorts parallellt under planarbetet för att 
säkerställa att föreslagen struktur kan leda dagvatten i tänkt riktning med hänsyn 
till omgivningen. Strukturerna och markhöjderna gör att dagvattnet inte kommer 
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påverka befintlig bebyggelse negativt. Planbeskrivningen har kompletterats, läs mer 
under rubriken Dagvattenhantering. Ingen mark som planeras för ny 
bostadsbebyggelse eller infrastruktur ligger under +2,8 meter över havet.  

 

3. Plankartan ska också specificera vilken typ av dagvattenlösning som ska 
användas samt dess ungefärliga utbredning, djup på diken, volymer etc 
ska tydligt framgå.  

Kommentar: Föreslagna dagvattenåtgärder är dimensionerade för att klara den 
volym dagvatten  som planförslaget och delar av befintlig bebyggelse i Rinkabyholm 
medför. Kalmar kommun bedömmer att det inte är lämpligt att i plankartan 
reglera dagvattenåtgärders utbredning eftersom kommunen inte vill begränsa 
utbredningen. I planområdet finns naturliga lågpunkter i naturområdena som 
periodvis kan översvämmas utan att negativt påverka befintlig eller ny bebyggelse. I 
plankartan finns egenskapsbestämmelse som möjliggör för planerade 
dagvattenåtgärder som beskrivs i planbeskrivningen och dagvattenutredningen. 
Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Förändring av dagvatten med 
en uppskattning av dagvattenvolymer.  

 

4. Genomförandebeskrivningen ska också kompletteras med uppgifter 
om vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt när de ska 
vara genomförda i förhållande till byggande av bostäder och andra 
ändamål. 

Kommentar: Planbeskrivningen har komplettterats, läs mer under rubrik 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning. 

 

5. Plankartan innehåller bestämmelse om att ”Inom B-områden får ej 
bygglov ges för ny-, om -/tillbyggnader av huvudbyggnader samt 
komplementbyggnader som avses att inredas som bostad med lägre 
golvnivå än +2,8 meter över nollplanet (RH2000). Delar av byggnaden 
som placeras lägre än +2,8 ska tåla vatten till följd av stigande 
havsnivåer, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1p”. Länsstyrelsen anser att 
bestämmelsen är otillräcklig för att säkerställa att byggnader inte skadas 
av stigande havsnivåer. Länsstyrelsen riktlinjer föreskriver att för 
byggnader bör plushöjden ange lägsta grundläggningsnivå alternativt 
schaktbotten eller motsvarande för att undvika fukt i grunden. Lägre 
grundläggningsnivåer än de rekommenderade accepteras om det finns 
en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens konstruktion vid 
höga flöden. 

Kommentar: Planbestämmelse har justerats, se plankarta.  

 

6. Vad gäller klimatanpassningsåtgärder och höjdsättning för stigande 
havsnivåer till +2.8 m/h (RH2000) ska tillfartsvägar säkras för 
utryckningsfordon samt andra viktiga samhällsfunktioner som 
exempelvis avlopp också översvämningsskyddas.  
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Kommentar: Samtliga nya planerade vägar inom planområdet ligger över + 2,8 
meter över havet, dock ligger den befintliga Dunövägen delvis under. Längs med 
Dunövägen finns alléträd och stenmurar och har därmed ett högt kulturhistoriskt 
värde. I detta fall bedöms det kulturhistoriska värdet väga tyngre jämtemot att 
skydda den befintliga vägen mot översvämning. Samtliga ledningar i planområdet 
översvämningsskyddas. Planbeskrivning har kompletterats under rubrikerna 
Översvämning och Förändring av teknisk försörjning.  

 
Bilden visar en del av Dunövägen som kantas av alléträd och stenmurar. 

 

7. Planbeskrivningen behöver förtydligas avseende utökning av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp inom hela 
detaljplaneområdet. Eftersom det kommer bli en samlad bebyggelse 
ska både nya och befintliga fastigheter ingå i det utökade, alternativt 
nya, verksamhetsområdet. Alla dessa fastigheter, nya som befintliga, ska 
anslutas till det kommunala vatten- och spillvattensystemet. Detta 
kommunala ansvar för vatten-och avloppsfrågor enligt LAV ska 
förtydligas i planbeskrivningen, på exempelvis s 27.  

Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken 
Förändring av teknisk försörjning. 

 

8. Enligt dagvattenutredning och i planbeskrivning på sida 29 är 
utredningens förslag att anlägga ett par dämmen (Ramsö dämme) för 
dagvattenhanteringens samlade fördröjningssteg utanför 
detaljplaneområdet, vass/våtmarkspartiområde på cirka 0,5 meter över 
havet innan dagvattnet går ut i slutrecipienten Västra sjön. Även förslag 
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till vall/gångstråk mot planområde samt vall/gångstråk genom 
föreslagna dagvattendämmen föreslås i dagvattenutredningen (dessa 
finns dock inte med i planbeskrivningen). Länsstyrelsen önskar en 
tydligare beskrivning av vallar och gångstråk som ska byggas för att 
skydda bebyggelse och dagvattenhantering från havsnivåhöjning och 
vilken konsekvens det kan få för strandskyddet.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats under Förändring av dagvatten.  

 

9. Dagvattenhanteringen är en viktig förutsättning för att detaljplanen ska 
bli lämplig med hänsyn till översvämningsrisken, kommunen behöver 
därför visa hur genomförandet av åtgärderna ska säkerställas. 
Länsstyrelsen önskar därför också ta del av beslut eller avtal som visar 
att dessa åtgärder kommer att vidtas senast i samband med att 
bebyggelsen uppförs. 

Kommentar: Noteras, Länsstyrelsen kommer att delges beslut och avtal som visar 
att åtgärderna kan och kommer att vidtas.  

 

Strandskydd 

10. Förslag på dämmet för dagvattenhantering och skydd mot stigande 
havsnivåer ligger inom område för strandskydd vilket innebär att 
dispens avseende strandskydd måste sökas. Även vallar inom 
strandskyddsområde kräver dispens. För att föreslagen 
markanvändning i detaljplanen ska kunna anses lämplig anser 
Länsstyrelsen att dessa dispenser ska finnas innan planen antas. 

Kommentar: Noteras. Dämmets placering och utformning har justerats inför beslut 
om granskning. Endast norra delen av dämmet kommer finnas kvar och i 
huvudsak ta hand om dagvattnet från befintliga Rinkabyholm och etapp 3 i 
framtiden. Tillståndet för dämmet kommer att sökas i samband med 
detaljplanearbetet för etapp 3. En sedimentationsdamm och öppna dagvattendiken 
kommer att anläggas inom planområdena för etapp 1 och 2 för omhänderta det 
dagvatten som dessa två etapper medför.  

 

Riksintresse 

11. Planområdet ingår i riksintresse för natur samt högexploaterad kust. I 
planarbetet borde ett tydligare resonemang kring eventuell påverkan på 
fridlysta arter och dess bevarandestatus skett med tanke på att flera 
kända förekomster av fridlysta arter enligt 4 § artskyddsförordningen 
har påträffats i planområdet. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats, läs mer under rubriken 
Överkommunala beslut.   

 

12. Planen kan även ha indirekt påverkan på fridlysta arter till exempel vid 
åtgärder som berör vattenmiljöer utanför planområdet vilket bör 
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belysas. Naturinventering enligt standard (detaljnivå+arter) behöver 
genomföras då naturmark tas i anspråk. Alternativt förtydliga om en 
sådan redan är genomförd innan länsstyrelsen kan bedöma eventuell 
påverkan på riksintresse för natur. Vad gäller riksintresse för 
högexploaterad kust behöver planbeskrivningen tydligare beskriva hur 
planen påverkar riksintresset. 

Kommentar: Inför granskning har dagvattenhanteringen bearbetets och aktuellt 
dämem som tar hand om dagvattnet från etapp 1 och 2 kommer rymmas inom 
planområdet. Däremot kommer öppna diken att anläggas utanför planområdet för 
att leda ut vattnet till recipienten. Anläggandet av öppna diken skapar till viss del 
förbättrade förutsättningar för fågelliv och etableringar av insekter. 
Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Dagvatten under 
Planförslagsdelen. Kommunen har tidigare gjort en översiktlig naturinventering där 
olika vegetationstyper avgränsades. Den har senare kompletterats med en 
häckfågelinventering och en inventering av vedlevande skalbaggar knutna till ek. 
Kommunen bedömer att detta underlag är tillräckligt för att bedöma vilka områden 
som har höga naturvärden. En ny naturvärdesinventering enligt svensk standard 
skulle inte förändra bedömningen. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande om 
den fördjupade översiktplanen för Södra staden sagt att ”förslaget visar på en hög 
ambitionsnivå för att säkra upp områdets stora natur-, kultur- och 
landskapsväden” samt att ”Kommunen har på ett bra sätt behandlat de allmänna 
intressena inom naturvårdsområdet”. Den aktuella detaljplanen överensstämer med 
den fördjupade översiktsplanen. 

 

Behovsbedömning 

13. Länsstyrelsen anser att behovsbedömningen och resonemang kring 
befintliga naturvärden och djurliv i relation till föreslagen 
markanvändning måste utvecklas. Naturinventeringen bör ge underlag 
för att avvägningar ska kunna göras. Först efteråt kan beslut om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte tas. 

Kommentar: Behovsbedömningen och planbeskrivningen har kompletterats inför 
granskning.  

 

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL - Allmänna och enskilda intressen 

14. Vattenverksamhet är åtgärder som till exempel grävning, utfyllnad, 
anläggande av dämme eller damm, kulvertering, pålning och spontning 
inom ett vattenområde. Definitionen av ett vattenområde är det 
området som täcks av vatten under högsta förutsebara vattenstånd, ett 
100-års flöde. I planbeskrivningen framkommer att delar av området 
redan idag har platser täckta av vatten och kommer behöva fyllas ut. 
Detta tolkar Länsstyrelsen som vattenverksamhet då anläggandet sker i 
vattenområdet, inom högsta förutsebara vattenstånd (100-års flöden). 
För utfyllnad upp till 3000 kvadratmeter kan anmälan göras till 
Länsstyrelsen. Även fördröjnings- och reningsdammar kan vara 
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vattenverksamhet om anläggandet sker i vattenområdet, inom högsta 
förutsebara vattenstånd (100-års flöden). Länsstyrelsen bedömer att 
tillstånd krävs även för dessa åtgärder utanför planområdet för att 
detaljplanens föreslagna markanvändning ska kunna anses lämplig. 
Länsstyrelsen anser att tillstånd bör sökas för samtliga delar hos mark- 
och miljödomstolen som då även kan hanterar strandskyddsdispens för 
dammar och även utfyllnaden inom planområdet. 

Kommentar: Ansökan om dispens från biotopskydd samt dispens och tillstånd för 
förbud mot markavvattning för att fylla upp dike och anslutande plats dit vattnet 
leds som ligger i mitten av planområdet har ansökts inför granskning.  

 

Rådgivande 

15. Åtgärder som väsentligen ändrar naturmiljön ska anmälas till 
Länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. Ska exempelvis 
värdefulla träd tas ner eller andra värdefulla naturmiljöer skadas kräver 
det ett sådant samråd. Marklov bör finnas för träd större än 30 cm i 
brösthöjd inom detaljplanens allmänna platser och för skyddsvärda träd 
inom kvartersmark. Speciellt i södra delen av planområdet finns många 
värdefulla arter knutna till gamla träd som behöver bevaras.  

Kommentar: Planen har anpassats så att bebyggelsen placeras i områden med 
relativt låga naturvärden. De högsta naturvärdena i och i anslutning till 
planområdet är knutna till gamla ekar och död ved. Nyckelbiotopen i söder 
planläggs som natur och den nuvarande markanvändningen med bete kan fortsätta. 
I de mindre naturområden som sparas inne i bebyggelseområdet finns en del ekar 
som har potential att utveckla höga naturvärden. Marklovplikt för trädfällning 
bedöms inte vara lämpligt eftersom gallringsåtgärder kan behövas för att de 
kvarvarande träden ska utvecklas. Inom kvartersmarken finns inga särskilt 
skyddsvärda träd som det finns anledning att skydda med planbestämmelser.  

 

16. Vid håltagning eller likande åtgärder i stenmurar som är 
biotopskyddade krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 
7 kap miljöbalken. Av en sådan ansökan ska särskilda skäl framgå.  

Kommentar: Noteras. Förtydligande har gjorts i planbeskrivning, läs mer under 
rubrik Kulturmiljö. Inför ganskning har ansökan om dispens från biotopskydd 
lämnats in till Länsstyrelsen. 

 

17. Förtydliga om alléträd finns i området och om dessa kommer att 
påverkas av planen. Alléträd är biotopskyddade enligt 7 kap 
miljöbalken. Ska åtgärder genomföras som kan skada naturmiljön 
måste dispens sökas hos Länsstyrelsen. Nedtagning av träd eller 
beskärning av träd är tex sådana åtgärder som kräver dispens.  

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats under rubriken Naturmiljö. Inför 
granskning har dispens från biotopskyddad allé lämnats in hos Länsstyrelsen 
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eftersom ett mindre ingrepp behöver göras på en plats för att dagvattenhanteringen 
ska fungera i planområdet. Upplysning har lagts till i plankarta.  

 

18. Exploateringsgraden på plankartan är totalt per fastighet högst 260 m2 
(60 m2 för uthus, 210 m2 för huvudbyggnad). Huvudbyggnad om 210 
m2 plus uthus om 60 m2 ger dock 270 m2 totalt vilket innebär att total 
byggnadsarea ska höjas till 270 m2 eller att annat värde sänks.  

Kommentar: Planbestämmelse som reglerar exploateringsgrad har justerats i 
plankarta inför granskning. 

 

19. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör utfartsförbud utökas i plankartan, 
framför allt vid korsningar. 

Kommentar: Kommunen anser att det är lämpligare att reglera generella 
trafiksäkerhetsfrågor med allmänna riktlinjer istället för att reglera med in- och 
utfartsförbud vid varje korsning i detaljplan. Kommunen tillämpar sådana 
försiktighetsåtgärder redan idag, men ska se  äver om den externa 
kommunikationen om detta kan förbättras.  

 

Lantmäterimyndigheten  
Plankarta med bestämmelser 

1. Formuleringarna av utformningsbestämmelserna, stenröse, 
dagvatten och stenmur bör ses över för att syftet med dessa 
ska nås. 

Kommentar: Planbestämmelserna för utformning, stenröse, dagvatten och 
stenmur har justerats i text och placering. Se plankarta.  

 

2. Bestämmelsen p1 – bör formuleras om så att tomtgräns ändras 
till ”fastighetsgräns i övrigt.” 

Kommentar: Placeringsbestämmelsen p1 har justerats i plankarta inför 
granskning.  

 

Planbeskrivning 

3. På sida 30 i planbeskrivningen i beskrivningen av hur 
avfallshanteringen ska ske för den nordligaste fastigheten tycks 
inte stämma med plankartan. 

Kommentar: Planbeskrivningen har justerats, läs mer under rubriken 
Avfallshantering. 

 

4. På sida 36 under ”Avtal eller andra överenskommelser” bör 
texten tas bort. (Beskrivning av vad som händer med 
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väghållningsansvaret finns under rubriken ”Fastighetsbildning, 
anläggningsåtgärd och rättigheter”). 

Kommentar: Texten under rubriken Avtal eller andra överenskommelser 
i planbeskrivningen är borttagen. 

 

5. På sida 37 i planbeskrivningen behöver kartan som visar de 
fastighetsrättsliga konsekvenserna kompletteras med ett 
område.  

Kommentar: Karta som visar de fastighetsrättsliga konsekvenserna 
kompletteras inför granskning.  

 

6. På sida 38 i planbeskrivningen i tabellen, på fastigheterna 
Rinkaby 15:9 och 15:10, komplettera med ”Rättigheter, Inom 
område med beteckningen u ska ledningsrätt bildas för allmänna 
ledningar”. 

Kommentar: Tabellen i planbeskrivningen har kompletterats.  

 

7. På sida 39 i tabellen, på Dunö ga:1, komplettera med att 
”Kommunen ska i samband med detta även överta väganläggningen”. 

Kommentar: Tabellen i planbeskrivningen har kompletterats.  

 

8. På sida 39 under rubrik ”Rättigheter”, komplettera med 
”Allmänna ledningar på kvartersmark ska säkerställas med 
ledningsrätt”. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats, läs mer under rubrik 
Rättigheter.  

 

9. De ekonomiska konsekvenserna behöver utvecklas och 
förtydligas. 

Kommentar: De ekonomiska konsekvenserna har utvecklats och 
förtydligats inför granskning.  

 

10. På sida 45 är det beskrivet att inga fornminnen finns i 
planområdet. Enligt den officiella redovisningen i 
registerkartan finns det fornminnen. 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken 
Kulturmiljö och Fornlämningar.  

 

11. Namnet ”gamla Dunövägen” omnämns på ett flertal ställen i 
beskrivningen och även på plankartan i bestämmelserna. 
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Gamla Dunövägen finns inte inom planområdet, detta 
behöver alltså ändras. 

Kommentar: Benämninge Gamla Dunövägen har tagits bort i 
planbeskrivning och plankarta och har på vissa ställen ersatts av 
Dunövägen. 

 

12. Några redaktionella synpunkter lämnas muntligen till 
planhandläggaren under hand. 

Kommentar: Noteras.  

 

Boende och fastighetsägare 
 
Sakägare 1  
Sakägare 2  
Sakägare 3  
Sakägare 4  
Sakägare 5  
Sakägare 6  
Sakägare 7  
Sakägare 8  
Sakägare 9  
Sakägare 10  
Sakägare 11  
Sakägare 12  
Sakägare 13  
Sakägare 14  
Sakägare 15  
Sakägare 16  
Sakägare 17  
Sakägare 18  
Sakägare 19  
 

Som närboende samt markägare, vill vi härmed skriftligen inkomma med 
synpunkter på planförslaget för Södra Staden etapp 2. Vi anser att planen bör 
justeras med ökat skyddsavstånd mellan befintlig bebyggelse på Dunövägen 
och planerad bebyggelse i skogsområdet norr om denna. Det finns flera 
möjliga alternativ där de tomter som nu planerats närmast bakom Dunövägen 
kan flyttas så att samma antal tomter ändå bibehålls och där samma yta av 
tillgängliga grönområden bibehålls. 
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1. Vid planering och medgivande av uppförande av nybyggnation tas ofta 
stor hänsyn för att minimera olägenheter för boende i befintliga hus. 
Som representativt exempel kan exempelvis de restriktioner som 
brukar tillämpas för att bevilja bygglov i anslutning till fastigheter med 
djurhållning nämnas. De olägenheter som anförs där är lukt, flugor och 
buller. I de fallen är ändå de som söker bygglov i allmänhet väl 
medvetna om förhållandena på platsen där de önskar bygga. Vid 
uppförande av större bostadsområden, som i fallet med Södra staden, 
pågår markarbeten och byggnation ofta under många år. Tidsperioden 
då olägenheter förväntas förekomma är således inte ringa. I 
planbeskrivningen anges exempelvis en genomförandetid på 10 år 
(jämfört med exempelvis Ljusstaden). De olägenheter som är att vänta 
för närboende under en inte obetydande tid är således en förfulning av 
miljön (med uppställning av maskiner, högar med schaktmassor, upplag 
av byggnadsmaterial med mera), buller och damning. I en tyst lantlig 
miljö måste samtliga av dessa faktorer bedömas utgöra väsentliga 
olägenheter för närboende, då de markant avviker från de tidigare 
förhållandena. Som lagrum för detta kan hänföras bland annat: 

- PBL 2 kap, 6a§, som säger att bostadsbebyggelse ska planläggas så att 
olägenhet orsakade av buller indviks. 

- PBL 8 kap, 9§, som säger att tomter ska bebyggas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till rådande landskapsbild, med hänsyn till natur- 
och kulturvärdena på platsen, och så att betydande olägenheter för 
omgivningen undviks.  

- PBL 8 Kap, 15§, som säger att tomter ska hållas i vårdat skick för att 
inte orsaka betydande olägenheter för omgivningen. 

Kommentar: Olägenheterna som PBL syftar till i 2 kap 6a§, 8 kap 9§ och 8 kap 15§ 
är de framtida användningarna som planläggs i detaljplan eller godkänns i bygglov. 
Detaljplanen ska reglera med planbestämmelser så att de planerade användningarna 
inte bidrar med olägenheter för annan planerad bebyggelse och befintlig. Planläggs 
exempelvis en industriverksamhet som riskerar att bidra med olägenheter i form av 
buller ska detaljplanen regleras med egenskapsbestämmelser eller placering så att 
olägenheterna minimeras.  PBL syftar därmed inte till genomförandeskedet av 
detaljplanen som pågår under en begränsad tid. Genomförandet av detaljplanen och 
byggarbeten som kommer att pågå regleras av andra lagar som syftar till att begränsa 
påverkan av byggarbetet för berörda.  Naturvårdverkets allmänna råd (2004:15) är ett 
exempel som begränsar buller vid byggarbetsplatser både utifrån ljudnivå och tider. 
Miljöbalken reglerar också genomförande och eventuella konsekvenser. De lagar och 
regler som finns kring byggarbeten ska följas och ska därför begränsa genomförandet av 
detaljplanens påverkan på er.  

 

2. I det första planförslaget hade en god marginal lämnats norrut mellan 
befintlig och ny bebyggelse, vilket vi alla var nöjda med. I nu liggande 
förslag är avståndet väsentligt mindre, och ovanstående olägenheter 
kan därmed inte uteslutas. Risken för störningar ökar av att den 
aktuella skogen är i så dåligt skick (i princip samtliga granar är svårt 
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angripna av barkborre) att samtliga granar inom kort tid behöver tas 
ner och därmed kommer detta område att glesas ut. I och med att 
flertalet av de höga träden inte har många år kvar (en del tall och 
enstaka ek finns också) så kommer insynsskyddet bakom våra 
fastigheter inom några år att vara betydligt mindre än idag. Skyddet vi 
får avgörs därmed framför allt av avståndet till nybyggnationen. Det vi 
vill är en flytt av de sex fristående villorna samt radhuslängan som 
ligger närmast i norr om Dunövägen. När dessa tomter flyttas 
försvinner dessutom vägen som ligger fram till dessa, vilket ger 
ytterligare några meters avstånd. De sex villorna kan exempelvis med 
olika lösningar läggas i den gröna diagonalen norr om stenröset så att 
den store ytan vid kullen ändå kan bevaras intakt. Förvisso kan det 
innebära att man bryter den gröna diagonalen som nu är inritad. Men 
det viktigaste bör vara att man bibehåller samma totala yta med 
lättillgängliga grönområden. Grönområdet bakom Dunövägen blir ju 
mer tillgängligt om det blir större. Olägenheterna för befintlig 
bebyggelse kan också minimeras genom att tomterna närmast i norr 
om Dunövägen bara får bebyggas i ett plan. Det skulle ge mindre insyn 
mot befintlig bebyggelse. Det har likaså lovats att nya tomter ska 
bebyggas med samma bostadsslag som redan finns (till exempel nya 
villor angränsande mot befintliga villor). Därmed bör inga radhus ligga 
så nära.  

 

Kommentar: Det tidigare sedda planförslaget var från ett tidigt skede i 
planprocessen där platsens förutsättningar inte var detaljstuderade. Under arbetets 
gång har vägen och bebyggelsen i östra delen av planområdet flyttats längre åt väster 
för att det tekniskt ska fungera med ledningar och självfall av vatten och dagvatten i 
planområdet. Det har inneburit att planerad bebyggelsen har kommit cirka 1 meter 
närmare befintlig bebyggelse på det närmast stället. I planförslaget är det nu 17 
meter mellan fastighetsgräns vid befintligt och planerad bebyggelse på det närmaste 
stället. Det finns tyvärr inga alternativa platser för de planerade bostadshusen. Den 
gröna diagonalen pekades ut som en viktig grön koppling och korridor redan i 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen som antogs 2015-02-23. Dels för att 
koppla det befintliga bostadsområdet i Rinkabyholm med Södra staden, men även 
för att stärka kopplingarna till Eköbadet och naturen. Den gröna diagonalen har 
utgjort en viktig grundpelare i arbetet med planförslaget. Både befintliga och 
planerade fastigheter är placerade med baksidorna mot varandra. Det innebär att 
den huvudsakliga rörelsen kommer att ske på framsidorna av fastigheterna. Insyn 
kommer förhoppningsvis inte vara ett stort problem eftersom det dessutom finns ett 
respektavstånd mellan befintliga och planerade bostäder på 17 meter på det 
närmaste stället vilket också minskar insyn. Det finns en del lövträd som inte är 
angripna av granbarksborre som kommer att finnas kvar. Längre fram finns det 
även möjlighet för fler lövträd att växa upp när platsen nås av dagsljus. Läs mer 
under kommentar på synpunkt som Sakägare 2 och 3 har lämnat.  
Radhusen har samma byggnadshöjd som villorna vilket innebär att de inte kommer 
att bli högre. Fastighetsgränserna är i samma gräns med villorna. Radhusen bedöms 
därmed inte påverka befintliga fastigheter annorlunda jämfört med villor. 
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Sakägare 2  

Sakägare 3  

 

Efter att ha deltagit i samrådsmötet angående Södra stadens etapp 2 är vi 
missnöjda med nuvarande planen. Vi anser att villorna som gränsar till 
ingången i sparat naturområde är för nära vår tomtgräns. För några år sedan 
gallrade Södra på uppdrag av Kalmar kommun. Vid tre tillfällen har jag försökt 
ta kontakt med er för att påpeka att det ser ut som kriget eftersom nedsågade 
träd låg kvar och ruttnade och stora och små grenar låg kvar. Skogen är 
drabbad av grannbarksborre och inga åtgärder har vidtagits i samband med det. 
Skogen sedan dess har blivit farlig att gå i på grund av risk för fallande träd. Vi 
bifogar skogsbilder (se bilder nedan). Vid tidigare möten har ni utlovat att 
skogspartiet ska i sin helhet få vara kvar men nu, enligt den nya planen, ser vi 
att mer än halva skogspartiet ska skövlas. Eftersom skogen är i så pass dåligt 
skick får vi insyn i nya villor. Vi vill inte ha detaljplanen som den ser ut nu. I så 
fall känner vi att kommunen tvingar oss att flytta. 
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Kommentar: Se kommentarer på föregående synpunkt ovan. Tidigare har skogen i första 
hand brukats för virkesproduktion. Det är då inget onormalt att det lämnas grenar med 
mera som kan försvåra framkomligheten. När det nu blir bostäder runt om blir målet inte 
att producera virke utan att skapa en långsiktigt fungerande miljö för rekreation och 
avskärmning. Kommunen kommer därför sträva efter att öka inslaget av lövträd och tall som 
är stabilare än gran. Det är dock ett långsiktigt arbete eftersom det tar tid för nya träd att 
växa upp. I skogspartiet mellan den befintliga och den nya planerade bebyggelsen är det 
ganska stort inslag av ek, vilket är positivt. De flesta granar som finns där kommer troligen 
att avverkas eftersom de riskerar att blåsa omkull när skogen intill försvinner. 

Angående granbarkborren så finns det bestämmelser i skogsvårdslagen om hur mycket nydöd 
barrved det får finnas i skogen för att begränsa granbarkborren. Det kommer att bli 
nödvändigt att ta bort döda och döende granar. Stammar och grenar som legat några år har 
däremot ingen betydelse för granbarkborren utan är däremot värdefulla för andra insekter, 
svampar med mera. De är i sin tur värdefulla för exempelvis fåglar. Det är därför olämpligt 
att städa alltför noga. Träd som riskerar att falla, rotvältor och annat som utgör 
säkerhetsrisker bör förstås åtgärdas. Eftersom stora delar av granskogen kommer att 
bebyggas kommer förmodligen inga åtgärder göras förrän det är dags att avverka för 
utbyggnad av planförslaget. Då är det även lämpligt att se över vad som behöver åtgärdas i de 
skogspartier som blir kvar. 

Planbeskrivningen har kompletterats under rubriken Förbättringsåtgärder i naturområden.  

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

1. Kultur- och fritidsnämnden anser att förslaget till detaljplan är positivt, 
där landskapets natur- och kulturvärden bevaras samtidigt som det 
främjar en socialt hållbar stadsdel. Att behålla den historiska 
kopplingen genom bevarandet av stenmurar uppskattas.  

Kommentar: Noteras. 

 

2. Genom centrumbildningen ges möjlighet att skapa en mötesplats i 
området och där anser kultur- och fritidsnämnden att det är viktigt att 
nämna att det kommer finnas verksamheter som ligger inom nämndens 
ansvarsområden.  

Kommentar: Planerad torgbildning är främst tänkt som en korsningpunkt för 
bilister, cyklister och fotgängare. Där ska även finnas möjlighet att eventeullt 
parkera cykel och slå sig ner på en bänk. I angränsande stadsradhus finns möjlighet 
till centrumverksamheter i bottenplan. I dagsläget finns inga planer på att använda 
dessa som verksamheter inom ert ansvarsområde, dock finns möjligheten vid 
eventuellt intresse. 

 

3. Kultur- och fritidsnämnden anser vidare att det är positivt att det även 
finns fortsatt möjlighet till rekreation i området, både för boende och 
besökande.  
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Kommentar: Noteras. 

 

4. Användningen av 1%-regeln förutsätts tillämpas vid byggnationen. 
Kommentar: Noteras, frågan tas med till genomförandeskedet.   

 

Barn- och ungdomsförvaltningen 
1. Barn- och ungdomsförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen 

avseende bebyggelse, gator, naturmiljö etc.  

Kommentar: Noteras.  

 

2. Etapp 1 innehåller ett område för skola och förskola men vi saknar en 
analys av hur antal och typ av bostäder påverkar behovet av förskola 
och skola för de som skall bo i området. I det här fallet som en 
sammanvägd effekt av både etapp 1 och 2 i Södra staden. Vi beräknar 
att dessa två etapper ger ett utökat behov i området av förskola för 
cirka 110 barn och skola för cirka 90 grundskoleelever. Detta kommer 
att ge organisatoriska konsekvenser och framför allt ekonomiska 
konsekvenser för kommunen i form av investeringar i nya lokaler. Det 
bör alltså belysas i konsekvensbeskrivningen. Framtida etapper i Södra 
staden innebär också att behovet av förskola och skola fortsätter att 
öka. Redan idag, innan nya bostäder, är skola och förskola i 
Rinkabyholm för små och måste byggas ut. 

Generellt för alla framtida detaljplaner föreslår vi att en sådan analys 
alltid görs och ingår i konsekvensbeskrivningen. Både som en effekt av 
den enskilda planen men framför allt ur perspektivet av flera 
samverkande planer.  I ett läge av höga ambitioner för 
bostadsbyggandet i Kalmar är det mycket viktigt att framhålla behovet 
av (och kostnader för) grundläggande samhällsservice som förskola och 
skola. 

Kommentar: Noteras. Genomförandet av planförslaget kommer innebära ett ökat 
behov av tillgång till förskola och grundskola. Som ni nämner finns det mark 
avsedd för skola i planområdet för etapp 1. Planbeskrivningen kompletteras under 
rubriken Konsekvenser av planens genomförande.  

 

Kalmar Brandkår 
Kalmar Brandkår lämnar följande yttrande: 
 
För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör räddningsfordon 
komma så nära byggnadernas entréer att man inte behöver dra slang och 
transportera material mer än 50 meter. Dessutom bör gångavståndet vara högst 
50 meter om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. 
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Kommentar: Noteras. I detaljplanen finns möjlighet att skapa förutsättningar för att inte dra 
slang och transportera material längre än 50 meter och skapa gångavstånd på maximalt 50 
meter så att nödutrymning kan ske med bärbara stegar. 
 

1. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger 
tillräcklig åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med 
räddningstjänstens stegutrustning. 
 
En räddningsväg: 

a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter. 
b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett 

axeltryck av 100 kN. 
c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller 

motsvarande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte.  
d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor. 
e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall på 2 % och 

vertikalradien (konkav eller konvex) minst 50 meter.  
f. Ska ha en inre radie i kurvor på minst 7 meter och det bör 

finnas sådan breddökning och hinderfritt sidoområde före, 
genom och efter kurvan så att stegfordon kan framföras. 

g. Ska markeras med standardiserad skylt. 
h. Ska underhållas och snöröjas. Exempel på underhåll är skötsel 

av träd som kan hindra stegresning. 
i. Bör ha angöringen i anslutning till byggnadens adress. 
 

Kommentar: Kommunen gör bedömningen att  föreslaget gatunät ger tillräcklig 
åtkomlighet för räddningsinsats och utrymning med räddningstjänstens 
stegutrustning. 

 
2. För de utrymmen där alternativ utrymningsväg utgörs av fönster med 

hjälp av räddningstjänsten och där avståndet mellan mark och 
fönsterkarm överstiger 11 meter krävs maskinstege. I dessa fall ska 
uppställningsplats för stegfordon anordnas enligt nedan: 
 
En uppställningsplats för stegfordon: 

a. Ska inte luta mer än 8,5 % i någon riktning. 
b. Ska vara förlagd utanför ytterkant av balkonger som ska kunna 

nås med maskinstege, dock högst 9 meter från husväggen. 
c. Ska vara minst 5 meter bred och 12 meter lång. 
d. Underhållas och snöröjas på samma sätt som räddningsvägen. 
e. Ha samma bärighet som räddningsvägen. 

Kommentar: Inga utrymningsvägar finns i planområdet där avståndet mellan mark 
och fönsterkarm överstiger 11 meter.  

 
3. Utrymning med hjälp av maskinstege bör inte genomföras om 

avståndet mellan mark och karmunderstycke överstiger 23 meter. Detta 
bör beaktas i bygglovsskedet för att säkerställa säker utrymning.  
Kommentar: Noteras.  
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4. Brandpostnätet ska uppfylla gällande normer. 

Kommentar: Vid genomförande säkertställs att brandpostnätet uppfyller gällande 
normer.   

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
 
E. ON Elnät Sverige AB 

1. Inom planområdet har E. ON Elnät befintliga elnät som består av 
markförlagda hög- och lågspänningskablar, kabelskåp och stolpstation, 
se bifogad karta. För att säkerställa kablarnas exakta lägen beställs 
kostnadsfritt kabelvisning i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24. För 
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 
ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner  uppföras 
närmare än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovan ledningarna, 
så att reparation och underhåll försvåras. Vilket även gäller dikning.  

Kommentar: Noteras. Informationen tas med till genomförandeskedet.  

 

2. I samband med att området exploateras behöver nya jordkabeln 
förläggas i lokalgator eller allmän platsmark  i samband med att gator 
iordningställs. 

Kommentar: Noteras. Informationen tas med till genomförandeskedet. 
Planbeskrivningen har kompletterats.  

 

3. Vi noterar E-området som har lagts ut i planen för en teknisk 
anläggning för energi och fjärrvärme. För att klara den framtida 
elförsörjningen inom området krävs det att en ny transformatorstation 
uppförs i planområdet. Enligt nya riktlinjer i Boverkets allmänna råd 
och planbestämmelser kan E-områden preciseras så att vår planerade 
transformatorstation får beteckningen E1, vilket vi yrkar görs i detta 
fall. 

Kommentar: Planbestämmelse för E-område har preciserats till transformatorstation 
i plankarta.  

 

4. E. ON Elnät yrkar dessutom att ett minsta område på 6x6 meter ska 
vara fritt från hinder som kan försvåra normalt underhåll. Plankartan 
och planbestämmelserna ska säkerställa att det minsta tillåtna avståndet 
på 5 meter mellan transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag upprätthålls. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon. 

Kommentar: Noteras. Inför granskning har gångväg som ansluter till 
transformatorstationen breddats.  
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5. Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmföreskrifter måste en 
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, 
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk 
standard. Av svensk standard SS-EN 61936-1 samt tillhörande 
Handbok SEK 438, utgåva 2, framgår att minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller 
brännbart upplag är 5 meter. SS-EN 61936-1 föreskriver också att 
närstationer ska placerasså att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, 
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska 
säkerställas.  

Kommentar: Noteras. Detaljplanen möjliggör för att starkströmsanläggning kan 
vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.  

 

6. För information kan vi nämna att i samband när ny 
transformatorstation är på plats så kommer stolpstationen att raseras.  

Kommentar: Noteras.  

 

7. Det är viktigt att samordning sker i god tid innan projektstart, kontakt 
tas med E. ON Elnät Sveriges AB. 

Kommentar: Noteras. Informationen tas med till genomförandeskedet.  

 

Telia Sonera Access AB (Skanova) 
Skanova har sedan tidigare utbyggt för fiber i närliggande områden och önskar 
att bli kontaktade i god tid för exploatering i rubricerat område för vidare 
projektering, så som att närvara vid uppstartsmöte etc.  

Kommentar: Noteras, upplysningen tas med till genomförandeskedet.  

 

Polisen 
Polismyndigheten har tagit del av inkomna handlingar och har ingen erinran 
eller anledning till ytterligare kommentarer med hänsyn taget till de intressen 
som polismyndigheten har att tillvarata. I övrigt inget att erinra.   

Kommentar: Noteras.  

 

Intresseorganisationer och övriga 
 
Hyresgästföreningen Kalmar- Torsås-Öland 

1. Vi finner planen mycket positiv ur de kommande boendes synvinkel, 
framför allt i följande aspekter: 

- Blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. 
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- Närhet till natur, med många gator som slutar i en ”port” till naturen. 

- Skapandet av ett nytt centrum – också tillgängligt för gamla 
Rinkabyholm – med affär, skola, bibliotek och sporthall, på 
fotgängarnas villkor. 

- Prioritering av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. 

- Bevarande av gamla stigar och stenmurar. 

- Ekö badplats görs lättåtkomlig för de boende i området. 

Kommentar: Noteras. Det som ni har noterat har varit viktiga utgångspunkter i 
arbetet med planförslaget och kommunen uppskattar att det värdesätts. Genom att 
blanda olika upplåtelseformer skapas en blandning av människor och tillfällen för 
möten skapas när den offentliga miljön och målpunkter blir mer tillgängliga.      

 

2. Vi har följande synpunkter i övrigt: 

- Att det ska ges möjlighet till samlingslokal för de boende i anslutning 
till radhusen vid torget. 

- Att det i den yttre boendemiljön ska skapas naturliga mötesplatser för 
de boende. 

- Att det ska anordnas lättillgängliga och tillräckligt många cykelplatser 
såväl utomhus som i låsbara utrymmen för de boende. 

- Att det ska byggas hyresrätter i området, i enlighet med vad som anges i 
Kalmar kommuns måldokument i ”Verksamhet med budget 2017” om 
att bostäder ska byggas blandat och hyresrätter värnas. Vi vill att så 
många som möjligt (minst hälften) av antalet bostäder i parhusen och 
radhusen i området byggs som hyresrätter. 

- Att gator med störst belastning av motorfordon, t.ex. Dunövägen, ska 
förses med hastighetsdämpande hinder. 

- Att erforderligt antal laddplatser för elbilar ska inrättas i anslutning till 
bostäderna. 

- Att utrymmen och laddplatser för elrullstolar och elskotrar ska 
anordnas. 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för att det skulle kunna finnas samlingslokal för 
de boende i bottenvåningen på de mer stadsmässiga radhusen vid torget. Intentionerna 
med att vända entréerna på gatorna och utformnngen av gatorna är för att möjliggöra 
naturliga möten mellan grannarna i området. Därtill finns även gröna släpp 
inplanerade i bebyggelsestrukturen som tillgängliggör naturen, som i sin tur kan bli en 
naturlig mötesplats för boende och besökare. Cykelplatser ska enligt kommunens 
Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun anordnas på den egna fastigheten. Det 
ansvarar fastighetsägaren att ordna. Kalmar kommun strävar efter att uppnå blandade 
upplåtelseformer och värnar om framförallt hyresrätter, dock regleras det inte i 
detaljplan. Den föreslagna gatustrukturen är utformad med korta raksträckor, många 
knäckar och hus som placeras nära gata vilket förhoppningsvis kommer att leda till att 
en låg hastighet hålls. På de ställen där den högsta tillåtna hastigheten  överstigs 
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kommer hastighetsdämpande åtgärder att genomföras. Parkering ska i första hand 
anordnas på den egna fastigheten och därför föreslås laddstolpar placeras där. 
Laddplatser för elbilar, elrullstolar och elskotrar regleras inte i detaljplaneskedet. Dock 
möjliggör detaljplanen för inrättande av dessa. Frågan tas med till genomförandeskedet.   

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
Kalmar Vatten AB 

 

Följande sakägare och likställda har inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda:  
Sakägare 1  
Sakägare 2  
Sakägare 3  
Sakägare 4  
Sakägare 5  
Sakägare 6  
Sakägare 7  
Sakägare 8  
Sakägare 9  
Sakägare 10  
Sakägare 11  
Sakägare 12  
Sakägare 13  
Sakägare 14  
Sakägare 15  
Sakägare 16  
Sakägare 17  
Sakägare 18  
Sakägare 19  
 

 

 

Freja Råberg 

Planarkitekt 
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