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Detaljplan för 

Del av Hossmo 1:53 
i Hossmo, Kalmar kommun 
 

Samrådsredogörelse 
 

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 2017-09-01 – 2017-09-
25. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar enligt 
sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Planhandlingar har 
funnits tillgängliga på Kalmar kommuns hemsida, på samhällsbyggnadskon-
toret och på stadsbiblioteket i Kalmar. En kungörelse om planförslaget har 
funnits i de lokala ortstidningarna den 1 september 2017. 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna skriftliga synpunkter. 

 

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

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

 

Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Rubricerat förslag har insänts till länsstyrelsen för samråd enligt 5 kap. 22 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Handlingarna utgörs av: Planbeskrivning, 
Plankarta med bestämmelser, Illustrationskarta, Grundkarta, Bedömning Fas-
tighetsförteckning. Detaljplanen handläggs med standardförande enligt PBL. 

Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadshus i direkt anslutning till 
Hossmo gård söder om fastigheten Hossmo 1:149. Den tillkommande bebyg-
gelsen ska följa det existerande bebyggelsemönstret och underordna sig säteri-
ets skala och position i landskapet. 
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Planförslaget anses överensstämma med översiktsplanens intentioner. 

Kontroll enligt kap 11 PBL 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. 

Behovsbedömning 
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av pla-
nen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedöm-
ning därför inte behöver upprättas. Samråd har härmed skett. 

 

Lantmäterimyndigheten  
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförslaget förutom 
kartografiska och redaktionella justeringar. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen kommer att justeras så att bestämmelserna som 
redovisas överrensstämmer med plankartan. Plankartan lämnas oförändrad i 
användning och bestämmelser, dock läggs beteckning till i grundkartan för att 
förtydliga ledningsrätt. 

 

Boende och fastighetsägare 
Boende 1  
Hej! Vi har fått inbjudan till samråd gällande "Del av Hossmo 1:53". Vi bor x 
xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx XX och vill gärna lämna 

synpunkter. Detta gör vi, trots att vi 29 september överlämnar vårt hus till nya 
ägare. Som grannar sedan 12 år tillbaka har vi under en längre tid tagit del av 
Xxxxxx och Xxxxxxx planer på att få uppföra ett nytt hus, ett mindre än deras 
nuvarande fastighet. Vi är också bekanta med att området kring säteriet ska 
behålla en viss karaktär; odlingslandskap, historia från1600-talet osv. osv. Att 
Xxxxxx och Xxxxxx vill uppföra ett hus i "sambygnation" med säteriet, med 
xxxxxx hus och med vårt hus, är enligt våra synpunkter något som INTE på 
något sätt hotar karaktären runt säteriet. Med tanke på att huset kommer att 
följa de övriga byggnadernas karaktär och uttryck anser vi istället att det blir en 
förstärkning/ förbättring av området; en by i byn! Placeringen av 
"byn"/området är också tilltalande då den har en högre placering än övrig be-
byggelse; den ligger i blickfånget då en kommer nerifrån kyrkan och li-
kaså,kommer från andra hållet, nerifrån Hossmo dike. Vackert! Detta helhets-
intryck skickar signaler till besökarna: Levande! Nya generationer som tar vid! 
Vackert! Småland! 

(Vi lämnar över "Inbjudan till samråd" till familjen som köpt vårt hus.) 

 

PS:Om "Inbjudan till samråd" hade gällt de nyuppförda villorna utmed 
Hossmo kyrkväg ner mot Åmund och det nya bostadsområdet nere vid som-
marstugeområdet hade vi endast haft negativa omdömen!!!Med tanke på att 
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miljön ska vara viktig vid Säteriet anser vi att det skulle vara lika viktigt med 
nya bostadsområdet med tanke på hur det en gång såg ut; stenmurar, aleér... 
Varje nyuppförd villa är vacker men att lägga dem så tätt kan förfula vilken 
snygg villa som helst vilket i sin tur gör att helhetsintrycket i området blir lite 
skräckfyllt! DS 

Kommentar: Synpunkten noteras. Samrådshandlingar har även skickats till nya 
ägare av fastigheten 1:59 för samråd. Inga synpunkter eller godkännande har 
lämnats in inom angiven tidsram. Ny möjlighet för nya ägare att lämna syn-
punkter sker i granskningsskedet. 

 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden anser det viktigt att de kulturhistoriska värdena i 
säterimiljön behålls vid nybyggnation. I övrigt har kultur- och fritidsnämnden 
inget att erinra mot förslaget.  

Kommentar:  Noteras, Nybyggnation ska ske i harmoni med kringliggande bebyg-
gelse och med speciell hänsyn till säteriets position i landskapet. 

 

Kalmar vatten AB 
Den nya bostaden kommer att anslutas till Kalmar vattens verksamhetsområde 

Kommentar:Synpunkten noteras och planbeskrivningen har förtydligats. 

 

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 axeltryck 

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

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. 
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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 

 

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 samråd av detaljplan för del av Hossmo 1:53 i Hossmo, Kalmar 
kommun. Ärendebeteckning: 2016-2426 

 

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och har följande synpunkter. 

På andra sida av Hossmo kyrkväg har E.ON Elnät markförlagda låg- och hög-
spänningskablar, se bifogad karta. Vi förutsätter att dessa kan bibehållas.  

Erfordras flyttning av några befintliga jordkablar förutsätter vi att överens-
kommelse träffas kring ändringskostnaderna.  

Det finns en befintlig transformatorstation ”Hossmo Säteri” i anslutning till 
området, som kan försörja den tillkommande bebyggelsen. 

För övrigt har vi inget att erinra mot planförslaget. 

Kommentar: Synpunkterna har noterats. Kommunen bedömmer att ingen flytt av 
kablar behöver genomföras. 

 

Kalmar läns museum 
Ang förslag till ny detaljplan för Hossmo 1:53 som är ute på samråd. Länsmu-
seet har inga synpunkter i ärendet. 

Kommentar: Noteras. 

 

Skanova Access AB 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan 
enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. Vi har därför inget att invända mot gällande detaljplaneförslag. 
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Kommentar: Noteras. 

 

Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Trafik-
verket har inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar: Noteras. 

 

Intresseorganisationer och övriga 
Hossmo kyrkvägs samfällighetsförening 
Hossmo kyrkvägs samfällighetsförening har tagit del av detaljplanen och har 
inga synpunkter. 

Kommentar: Noteras. 

 

Följande har accepterat planförslaget skriftligt: 
 

Boende 2 

Boende 3 

 

 

 

Peter Skarpnord 

Planarkitekt 
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