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Ändring av byggnadsplanen för del av Dörby 
8:7 med flera, Kalmar kommun 
 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2022-02-16 – 2022-
03-02. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och annonserats i tidningen.  

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
De som har lämnat synpunkter under granskningstiden skriver att de inte har 
någon erinran mot planförslaget. 
  

Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Evelina Abrahamsson Upprättad 2022-04-14 2021-5982 1(3) 
0480-45 00 82  
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 Datum Ärendebeteckning 
 2022-04-14 2021-5982 
 
 

 
 

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och 
därför inte kommer prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Trafikverket 

Granskningsyttrande 

Trafikverket har tagit del granskningshandlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra kommunalt huvudmannaskap för 
allmänna platser i Rinkabyholm. 

Trafikverket har även yttrat sig i samrådsskedet. 

 
Trafikverkets synpunkter  
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 

 
E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har 
inget att erinra. 
 
Kommentar: Noteras. 

 
Region Kalmar län 
Region Kalmar län har inget att erinra. 

 

Kommentar: Noteras. 
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 Datum Ärendebeteckning 
 2022-04-14 2021-5982 
 
 

 
 

 

Kretslopp Sydost 
Vid fortsatt planering för ombyggnation och förändring av området förutsättes 
att planering sker för framtida avfallshantering i enlighet med gällande 
renhållningsförordning. 
Önskvärt är att vi får ta del av Ritningar innan bygglov sökes. Så vi kan se att 
man tagit hänsyn till Renhållningsordningen och Avfall Sveriges handbok. 
 

Kommentar: Noteras. 

 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

 

Följande sakägare och likställda har senast under 
granskningstiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda:  
 

Samråd - Sakägare 1   

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2021-11-25 

 

 

 

Evelina Abrahamsson 

Planarkitekt 
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