
Upprättad 2019-11-26

Datum
Beslut om planuppdrag:   2018-03-22 
Beslut om samråd:        2019-08-29 
Samrådstid:                       2019-09-09 - 2019-10-02

Redogörelse för processen
Planförslaget var under samrådstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på stadshuset samt 
biblioteket i Löttorp.

Annons om samråd infördes i lokaltidningarna Barometern, Östra Småland och Ölandsbla-
det 2019-09-07. Samrådshandlingar sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. 
Planförslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt sändlista.

Inkomna yttranden under samrådstiden presenteras i denna redogörelse. En del har kortats ner 
och förekommer i något redigerat skick (all saktext finns dock med). Kommunen har kom-
menterat yttranden och tagit ställning till ändringar. Denna samrådsredogörelse skickas ut till 
samtliga personer, myndigheter m.fl. som har inkommit med yttranden under samrådstiden. 

Sammanfattning
Från Länsstyrelsen rörde de viktigaste synpunkterna MKN för vatten samt dagvattenhantering.  
Övriga synpunkter berörde tydliggörande kring planbestämmelser i plankartan samt tydliggö-
rande i genomförandebeskrivningen. Yttrande från Kalmar Läns Museum, kommunstyrelsen 
och utbildningsnämnden har inte inkommit. 

Förändringar inför granskning
Planbeskrivningen har kompletterats under dagvatten samt miljökvalitetsnormer för vatten. 
Planbeskrivningen har även justerats under avsnittet genomförandebeskrivning. Några andra 
mindre kompletteringar och rättelser har gjorts på plankartan och i planbeskrivningen i enlighet 
med yttranden, det framgår i redogörelsen vilka dessa är.

Ett tillägg i plankartan (bostadsändamål med prickmark) har skett för att planenliggöra den 
utveckling som har skett. 

Samrådsredogörelse för Böda Kronopark 2:114



  Inkomna yttranden
  Myndigheter och remissinstanser  Datum Sida
  1. Länsstyrelsen i Kalmar Län 2019-10-01 3
  2. Lantmäteriet 2019-09-19 3-4
  3. Trafikverket i Kalmar län 2019-10-02 4
  4. E.ON Elnät 2019-09-27 5
  5. Teliasonera Skanova Access AB Kalmar 2019-10-02 5
  6. Räddningstjänsten Öland 2019-09-09 5-6
  7. Socialnämnden Borgholms kommun  2019-09-16 6
  8. Borgholms Energi AB  2019-09-17 6

  Fastighetsägare till:
  9. Böda Kronopark 2:18 & 2:170 2019-09-17 6-7
10. Böda Kronopark 2:119 2019-10-01 7
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                Samrådsredogörelse
Datum:  2019-11-26

Dnr: S 2018-562

1. Länsstyrelsen

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

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
samt dagvattenhantering
Närheten till havet samt ökad hårdgjord yta 
gör sammantaget att en dagvattenutredning 
behöver göras för föreslaget planområde 
med t.ex. höjdkurvor, lågvattenpunkter, 
flödesriktningar osv. samt förslag till lämpliga 
åtgärdsinsatser. Detta för att fördröja och rena 
dagvatten på bästa tänkbara sätt innan det 
når slutrecipient samt att nedanför liggande 
tomter inte drabbas av ökad andel ytvatten. 

Undersökning
Länsstyrelsen instämmer med kommunen 
att genomförandet av planen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och att en 
miljöbedömning inte behöver upprättas. 

2. Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras
Bestämmelser i förhållande till fastighet/
användningsområde
För att underlätta detaljplanens förståelse vid 
kommande fastighetsbildning är det viktigt 
att klargöra vad bestämmelserna e1-2

 och n1 
reglerar i förhållande till t.ex. fastighet  eller 
hela användningsområdet. 

Endast u-område säkerställer inte 
ledningarna
Genom att lägga ut markreservatet för 
allmännyttiga underjordiska ledningar 
ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga dessa på kvartersmark 
och dels att lovpliktiga åtgärder inte 
kan utföras som hindrar ledningen. 
För att säkerställa att ledningarna får vara 

Kommunens kommentar:

Synpunkten noteras.

Kommunen har kompletterat 
planbeskrivningen mer utförligt vad gäller 
dagvattenhantering samt MKN för vatten 
enligt Länsstyrelsens riktlinjer.

Synpunkten noteras.

Egenskapsbestämmelsen e1-2 reglerar yta 
angivet i kvadratmeter och avgränsas av 
egenskapsgränser. Kommunen låter e1-2 stå 
kvar, men har förtydligat i planbeskrivningen 
inom vilket område byggrätten gäller. 
Egenskapsbestämmelsen n1 som är angiven 
i procent har justerats och förtydligats i 
planbeskrivningen enligt Lantmäteriets 
synpunkt.

Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen 
i genomförandeavsnittet enligt Lantmäteriets 
synpunkt.
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kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller 
servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 
genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.

Delar av planen som skulle kunna 
förbättras
Ordningen i teckenförklaringen
Då Tillfällig vistelse är underordnat Bostäder 
bör den stå överst i teckenförklaringen.

3. Trafikverket i Kalmar Län
Vägar
Statlig väg som berörs av planförslaget 
är väg 136 öster om planområdet. 
Av planbeskrivningen framgår att 
den verksamhet som ska möjliggöras 
innebär ca 35 nya hotellrum samt fortsatt 
restaurangverksamhet. Behov av åtgärder på 
det statliga vägnätet och dess anslutningar 
till följd av exploateringen ska bekostas av 
kommunen/exploatören. Åtgärder på allmän 
väg där staten är väghållare ska placeras och 
utformas så att de uppfyller kraven enligt 
VGU, vilket detaljplanen måste möjliggöra.

Gång- och cykeltrafik
Trafikverket har tillsammans med Region 
Kalmar och Ölandskommunerna finansierat 
Ölandsleden, cykelled med inriktning mot 
turism. Ambitionen i projektet är få status 
som nationell cykelled och en ansökan om 
detta planeras. Trafikverket har noterat att 
den väg som nu är aktuell för planläggning 
som kvartersmark för trafik är densamma 
som den väg som cykelleden genom 
avtal med markägaren är hänvisad till. I 
planförslaget beskrivs turism som en viktig 
näring för Böda och det är verksamhet med 
denna inriktning som ska ges möjlighet till 
utveckling på platsen. Trafikverket anser att 
det alternativ till väg för Böda Kronopark 
2:114 som finns söder om samma fastighet 
bör belysas i planarbetet i relation till de båda 
turismintressena som nu finns på samma 
plats.
 
 

Kommunens kommentar:

 

Teckenförklaringen i plankartan har 
uppdaterats enligt Lantmäteriets önskemål.

Synpunkten noteras.

Kommunen har kompletterat 
planbeskrivningen med information om 
cykelleden Ölandsleden samt om in- och 
utfart enligt Trafikverkets synpunkter. 
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                Samrådsredogörelse
Datum:  2019-11-26

Dnr: S 2018-562

4. E.ON Elnät 

Inom planområdet har E.ON befintliga 
och projekterade markförlagd låg- och 
högspänningskablar. Kablarnas exakta 
lägen måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. Vi noterar att u-områden är 
utlagda i plankartan, vilket vi är tacksamma 
för. E.ON föreslår följande formulering i 
planbestämmelserna vid beteckningen u: 
”Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom området får 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 
som kan hindra eller försvåra bibehållandet 
av elektriska starkströmsledningar”. För 
elledning i mark får byggnad eller annan 
anläggning inte utan ledningsägarens 
medgivande och lämnade instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från markkabeln. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivån ändras ovanför 
markkabeln, så att reparation och underhåll 
försvåras. 

Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller 
ändringar av våra befintliga anläggningar 
bekostas av exploatören, vilket bör framgå 
av genomförandebeskrivningen. 

5. Teliasonera Skanova Access AB 
Kalmar
Skanovas teleanläggningar/rättigheter ser 
inte ut att påverkas av rubricerat planförslag. 
Vi har därför inget att invända mot gällande 
detaljplaneförslag. 

6. Räddningstjänsten Öland 

Vid anläggande av vägar förutsätter 
räddningstjänsten att hänsyn tas till 
räddningsfordons framkomlighet (bärighet, 
körbanebredd, fri höjd, lutning).

Kommunens kommentar: 

Planbestämmelsen som anger u-område 
gäller för andra ledningar än enbart E.ONs 
ledningar och kommunen kan därför inte 
komplettera planbestämmelsen med E.ONs 
önskemål om formulering. Kommunen har 
däremot kompletterat planbeskrivningen un-
der planförslag enligt E.ONs önskemål.

Kommunen har kompletterat 
planbeskrivningen under 
genomförandebeskrivningen enligt E.ONs 
synpunkt.

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras. 
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Det förutsätts att gällande VA-norm följs i sin 
helhet. Kommunen (eller genom kommunalt 
bolag) ansvarar för att tillgång till brandvatten 
ombesörjs enligt VA-normen. Avstånd mellan 
brandposter ska generellt inte överstiga 150 
meter. Eftersom planförslaget innefattar 
hotellverksamhet ska nya brandposter i 
hotellets närhet ha en kapacitet på minst 1200 
liter/minut enligt gällande VA-norm. För 
bostäder gäller minst 600 liter/minut.

7. Socialnämnden Borgholms 
kommun 
Socialnämndens arbetsutskott beslutar att 
avstå från yttrande.

8. Borgholms Energi AB 
Under områdesskydd står att man för 
uppställning av maskiner mm försäkrar sig 
om att man inte skadar växtlivet. Ställer man 
krav på hur man försäkrat sig om det och att 
det dokumenterats? 

Första stycket under kapitlet Avfall, sid 9: 
Vi ser gärna en hänvisning till kommunens 
avfallsföreskrifter, där ytterligare 
bestämmelser finns avseende sortering, 
hämtningsintervall, framkomlighet, mm. 
Andra stycket under kapitlet Avfall, sid 9: 
Böda är en lika fullgod återvinningscentral 
som den i Kalleguta (Köpingsvik), och inte 
en utvidgad återvinningsstation.

U-område södra gränsen så behövs ca 3 + 
3 meter runt ledningen, från tomtgräns ser 
det ut som ca 7-8m. U-område östra gränsen 
behöver utökas till ca 8m (8m i den norra 
delen, ca 2 meter längs resterande tomtgräns).

9. Böda Kronopark 2:18 & 2:170

Avståndet från våra tomtgränser till 
byggnadens husliv (utsida vägg) får inte 
göras mindre än 10 meter. Dock får en altan, 
liknande den som idag finns på det befintliga 
annexet (cirka 2,5 meter), placeras intill 
huskroppen och i riktning mot vår tomtgräns. 

Kommunens kommentar:
Synpunkten noteras. På ett avstånd på 
ungefär 100 meter finns två brandposter, 
tryck/flöde är osäkert för båda. Efter samtal 
med det kommunala bolaget framkom att VA 
garanterar inte flöde eller tryck, vid normala 
driftförhållanden har bolaget normalt det som 
krävs men läckor eller dylika driftproblem 
kan -/ och uppstår regelbundet.

Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras. Det är upp till 
fastighetsägaren att försäkra sig om detta.

Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen 
enligt synpunkt.

Kommunen har justerat i 
plankartan enligt synpunkt. 

Synpunkten noteras. 
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Det föreslagna 10 meter breda prickade 
området längs med gränsen mot Böda 
Kronopark 2:18 och 2:170 tillgodoser detta 
önskemål.

För att begränsa ömsesidig insyn och 
störningar planterar Böda hotell lämplig form 
av häck, på sin sida, längs våra gemensamma 
tomtgränser. Den på illustrationsplanen 
angivna vegetationen på hotellets sida av 
gränsen förefaller tillgodose detta önskemål.

10. Böda Kronopark 2:119 

Föreningen har inget att erinra mot själva 
utbyggnaden av Böda hotell. Föreningen 
förutsätter dock att Böda hotell ordnar 
parkeringsplatser i tillräcklig omfattning 
för verksamheten på sin egen tomt, att in/
utfart och vändning för tunga fordon för 
varutransporter och renhållning mm sker på 
Böda hotells egen tomt och Böda stationsväg.

Föreningen påpekar även i ”Undersökning/
miljöpåverkan i planarbete” sid. 7 
”Rekreation” att en cykelled går via Böda 
Stationsväg vidare mot Skäfteskärr.

Kommunens kommentar:

Synpunkten noteras. Det är upp till 
fastighetsägaren att plantera en häck. 

 
 
 
Synpunkten noteras. Planförslaget möjliggör 
plats för parkering inom fastigheten. Det 
är upp till fastighetsägaren att se till att 
varutransporter m.m. sker inom fastigheten.  
 

Kommunen har kompletterat 
planbeskrivningen med information om 
cykelleden enligt synpunkt.

Handlingen är upprättad av:
Emma Karlsson
Handläggande planarkitekt
Kommunledningsförvaltningen
Borgholms kommun


