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Datum
Beslut om planuppdrag: 2018-03-22 
Beslut om samråd:  2019-08-29 
Samrådstid:   2019-09-09 - 2019-10-02
Beslut om granskning: 2019-11-22
Granskningstid:  2019-12-02 - 2019-12-20

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

Annons om granskning infördes i lokaltidningarna Barometern och Ölandsbladet 2019-11-30. 
Underrättelse om granskning sändes till sakägare enligt upprättad fastighetsförteckning. Plan-
förslaget remitterades och sändes för kännedom till myndigheter m.fl. enligt sändlista.

Inkomna yttranden under granskningstiden 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. 

Sammanfattning
Länsstyrelsen lyfter frågor om miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering, dock 
inte som en synpunkt som aktualiserar en prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Lantmäteriet lyf-
ter frågan om huruvida det finns en samstämmighet mellan plankartan och planbeskrivningen. 
Övriga yttrande som inkommit har inte haft några synpunkter.

Inga förändringar har gjorts inför antagande. 

Granskningsutlåtande för Böda Kronopark 2:114



  Inkomna yttranden
  Myndigheter och remissinstanser  Datum Sida
  1. Länsstyrelsen i Kalmar Län 2019-12-16    3
  2. Lantmäteriet 2019-12-06    3
  3. Trafikverket i Kalmar län 2019-12-09    3-4
  4. E.ON Elnät 2019-12-12    4
  5. Räddningstjänsten Öland 2019-12-05    4
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                Samrådsredogörelse
Datum:  2020-01-17

Dnr: S 2018-562

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har inga synpunkter som 
aktualiserar en prövning enligt 11 kap. 
10 § PBL. Nedan följer Länsstyrelsens 
kompletterande synpunkter. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
samt dagvattenhantering
Planbeskrivningen har förstärkts med text 
och bilder kring dagvattensituationen, 
flödeslinjer samt lågvattenpunkter. Förslag 
till dagvattenhantering diskuteras. Detta kan 
med fördel också regleras i plankartan på 
lämpligt vis i planområdets södra del. Detta 
för att försäkra sig om att fastighetsägaren 
genomför en dagvattenlösning här. T.ex. 
kan det skrivas att reglering kan ske med 
beteckningen E teknisk anläggning eller 
skriva in dagvatten i kartan med en mening 
att dagvatten bör lösas i planområdets södra 
del.

2. Lantmäteriet

För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras
Plankartan är styrande
Lantmäteriet vill förtydliga att plankartan 
är styrande vid fastighetsbildning. 
Planbeskrivningen är sekundär. Det 
föreligger således en risk vid kommande 
fastighetsbildning om det inte föreligger en 
samstämmighet mellan planbestämmelserna 
och planbeskrivningen. 

3. Trafikverket i Kalmar Län
Trafikverket hänvisar till sitt yttrande i 
samrådet och förutsätter att kommunen 
ombesörjer möjligheten till fortsatt 
cykelturism på Böda Stations väg ett 
ändamålsenligt och säkert sätt. 

Vid förändringar på det statliga vägnätet 
till följd av en exploatering förutsätts 
exploatören bekosta densamma, avtal kan 
komma att krävas vid förändring på statlig 
väg samt ev. tillstånd för ändrad anslutning.  

Kommunens kommentar:
Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras. Kommunen har valt att 
inte reglera i plankartan och för dialog med 
fastighetsägaren. 

Kommunen bedömer att det finns en 
samstämmighet mellan planbestämmelserna 
i plankartan och planbeskrivningen. 

Kommunens ambition är att cykelleden ska 
fortsätta gå längs Böda Stationsväg. Detalj-
planen planenliggör att Böda Stationsväg får 
användas som infartväg till berörd fastighets-
ägare.

Synpunkten noteras.
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4. E.ON Elnät 
E.ON Energidistribution (E.ON) har tagit 
del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och noterar kommunens kommentarer. 
Vi har inget mer att erinra. 

5. Räddningstjänsten Öland
Räddningstjänsten har inga synpunkter 
utöver de som redan kommunicerats.

Kommunens kommentar
Synpunkten noteras.

Synpunkten noteras.

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


