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Enligt sändlista 

 

Kungörelse om samråd 
Ändring av detaljplan för fastigheten 

Flodhästen 5 m.fl.  
Före detta Rifa, Kalmar 
 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för 
fastigheten Flodhästen 5 m.fl. Kungörelse om samråd skickas till berörda 
myndigheter och sakägare. Till den bifogas en sammanfattning av planförslaget. Om 
du har frågor angående planförslaget är du välkommen att ringa Evelina 
Abrahamsson, telefon 0480-45 00 82. Fastighetsägare ansvarar för att informera 
eventuella hyresgäster.  
 

Förslaget med fullständiga planhandlingar finns att ta del av på: 

• Kalmar kommuns hemsida www.kalmar.se/detaljplaner 
 

Du har möjlighet att påverka planförslaget om du lämnar dina skriftliga synpunkter 
senast den 22:a november 2021. Detaljplanen planläggs med ett begränsat 
standardförfarande och för att kunna överklaga detaljplanen ska du senast under 
samrådet lämna eventuella synpunkter skriftligt. Samtliga sakägare måste aktivt 
godkänna planförslaget för att detaljplanen ska kunna handläggas med ett begränsat 
standardförfarande. 

 

 

 

 

 

Om det inkommer synpunkter i samrådsskedet som leder till revideringar av 
planförslaget, övergår förfarandet till ett standardförfarande. Detta innebär att 
detaljplanen i så fall kommer att gå ut på granskning och planen görs återigen 
tillgänglig för myndigheter och sakägare som ges ytterligare ett tillfälle att inkomma 
med synpunkter. 
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http://www.kalmar.se/detaljplaner
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 Datum Ärendebeteckning 
 2021-11-01 2021-2775 
 
 
 

 

Blankett för godkännande av detaljplan vid 
samrådsskede 
 
Ändring av detaljplan för fastigheten 

Flodhästen 5 m.fl.  
Före detta Rifa, Kalmar 
 

Detaljplanen upprättas med begränsat standardförfarande, det vill säga utan 
granskningsskede. För att detta ska kunna ske måste samtliga i samrådskretsen 
godkänna planförslaget i samrådet, vilket du kan göra genom att fylla i denna 
blankett.  

 

□ Godkänner planförslaget 

□ Godkänner inte planförslaget.  

Synpunkter på förslaget kan skickas med e-post (skriv ärendebeteckning i 
ämnesraden) till sam.byggnadskontoret@kalmar.se eller med vanlig post till 
Samhällsbyggnadskontoret, Planeringsenheten, Box 611, 391 26  KALMAR 

 

 

Namn (person) samt namn på företag/organisation/myndighet/förening m.m som 
eventuellt företräds (ej underskrift): 

 

....................................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Svar skickas senast 2021-11-22 till sam.byggnadskontoret@kalmar.se  

eller med vanlig post till Samhällsbyggnadskontoret, Planeringsenheten, Box 611, 
391 26  KALMAR 
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