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Detaljplan för 

Del av Hossmo 1:53  
i Hossmo, Kalmar kommun 
 

Granskningsutlåtande 
 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-11-27 – 2017-
12-11. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planhandlingarna 
har varit tillgängligt på Kalmar kommuns hemsida samt på samhällsbyggnads-
kontoret  

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

Sammanfattning 
De synpunkter som inkommit under granskning rör i huvudsak redaktion-ella 
ändringar av planhandlingarna.  

I övrigt har inga synpunkter inkommit som föranleder några ändringar av 
planhandlingarna. 
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«Diarienummer» 
 
 

 
 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Rubricerat förslag har insänts till Länsstyrelsen för granskning enligt 

5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Handlingarna utgörs av; 

• Plankarta med bestämmelser 

• Behovsbedömning 

• Planbeskrivning 

• Samrådsredogörelse 

• Illustrationskarta 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning 

Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadshus i direkt anslut-
ning till Hossmo säteri 

söder om fastigheten Hossmo 1:149. Den tillkommande bebyggelsen 
ska följa det existerande 

bebyggelsemönstret och underordna sig säteriets skala och position i 
landskapet. 

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER 

Kontroll 11 kap. PBL 

Förslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att be-
vaka enligt 11 kap 1 § plan- och bygglagen. 

Deltagande 

Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för 
samhällsbyggnadsenheten 

Pär Hansson efter föredragning av planhandläggare Kerstin Lind 
Andréasson. 

Kommentar: Noteras 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kalmar Brandkår 
1. För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör rädd-
ningsfordon komma så nära byggnadernas entréer att man inte behöver dra 
slang och transportera materiel mer än 50 m. Dessutom bör gång-avståndet 
vara högst 50 m om nödutrymning avses ske med bärbara stegar. 

2. Räddningsväg ska anordnas om det befintliga gatunätet inte ger tillräck-lig 
åtkomlighet för räddningsinsats eller för utrymning med räddnings-tjänstens 
stegutrustning. 

En räddningsväg: 

a. Ska ha en fri höjd på minst 4 meter 

b. Ska ha bärighet motsvarande angränsande vägnät eller tåla ett axel-
tryck av 100 kN 

c. Bör vara försedd med ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller mot-
sva-rande. Hårdgjorda gräsmattor rekommenderas inte. 

d. Ska ha en körbandebredd på minst 3 meter på raksträckor 

e. Ska ha en längslutning på max 8 %, tvärfall 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 så-
dan 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 

3. Branpostnätet ska uppfylla gällande normer. 

Kommentar: Åtkomligheten för räddningstjänsten och försörjnings med brandposter 
har beaktats i planen och hanteras vid bygglovsprövning. 

 

Ledningsdragande verk, andra företag och myndigheter 
Eon 
Yttrande över granskning av detaljplan för del av Hossmo 1:53, Hossmo, Kal-
mar kommun. Ärendenr: 2016-2426 

 

E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubri-
cerat ärende och har inget ytterligare att erinra över planförslaget än det vi tidi-
gare har framfört. 

Kommentar: Noteras. 
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Postnord 
Har tagit del av detaljplanen och har inte några synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

 

Intresseorganisationer och övriga 
Hej 

I Planbeskrivningen Del av Hossmo 1:53 skriver ni på sid 24 Planförslaget 
bedöms inte påverka registrerade fornlämningar. Om fornlämningar påträffas 
ska fyndet anmälas till länsstyrelsen eller riksantikvarieämbetet. 

 

Detta gäller de synliga fornlämningarna. Eftersom det finns lösfynd i form av 
bla yxor i närområdet (och att det om möjligt kan finnas fler som ännu inte 
påträffats) måste ni söka tillstånd innan exploatering enl KML hos Länsstyrel-
sen.  Det räcker inte med att om fornlämningar påträffas………. 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats gällande ansvar för fornlämningar 

 

 

Följande sakägare och likställda har senast under gransknings-
tiden inkommit med skriftliga synpunkter som inte blivit tillgo-
dosedda:  
Alla synpunkter från samråd samt granskning har blivit tillgodosedda. 

 

Bilaga: Samrådsredogörelse daterad 2017-11-22 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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