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Ändring av detaljplan för Saxnäs 1:243 (F207) 
Ökat våningsantal för bostäder 

 

Utlåtande över inkomna skrivelser efter samråd 

Rubricerade detaljplan handläggs enligt reglerna för standardförfarande. Planen har 

varit på samråd under tiden 2017-04-03 – 2017-05-03. Beslut om samråd planen togs 

i miljö- och byggnadsnämnden, protokoll 2017-03-23 § 39. 

Redovisning 

De inkomna skrivelserna redovisas i vänsterkolumnen och kommunens kommentarer 

i högerkolumnen. I slutet finns en sammanfattning av kommunens utlåtande och en 

lista över revideringar. 

Inkomna skrivelser Kommentarer 

170420 Länsstyrelsen 
 

Kontroll enligt kap 11 PBL  

Länsstyrelsens bedömning är att 

detaljplanen, utifrån nu kända 

förutsättningar och hur 

detaljplaneförslaget är utformat, inte 

aktualiserar några frågor som kan 

föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § 

PBL. 

Noteras.  

Behovsbedömning  

Utifrån befintligt underlag instämmer 

länsstyrelsen i kommunens bedömning att 

genomförandet av planen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och att 

en miljöbedömning därför inte behöver 

upprättas. Samråd har härmed skett. 

 

Noteras.  
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170428 E ON 
 

Inom detaljplaneområdet har E.ON Elnät 

servisledningar, lågspänningsmarkkablar, 

högspänningsmarkkabel samt kabelskåp, 

se bifogad karta. Det finns en 

transformatorstation i anslutning till 

planområdet som har kapacitet att försörja 

även den utökade exploateringen. Det 

kommer att erfordras nya 0,4 kV 

matningar till de oexploaterade delarna.  

Noteras. 

 

 

Vi noterar att u-område samt prickmark 

har lagts ut vid högspänningskabeln.  

 

För elledning i mark får byggnad eller 

annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade 

instruktioner uppföras på närmare avstånd 

än 3 meter från ledningen. Inte heller får 

utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför 

ledningen, så att reparation och underhåll 

försvåras. 

Noteras. 

E.ON Elnät förutsätter god 

framförhållning och samordning inför den 

kommande exploateringen. Vi förutsätter 

att E.ON Elnäts ledningar kan ligga kvar i 

befintligt läge. Eventuella kostnader i 

samband med planens genomförande så 

Noteras. 
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som flyttningar eller ändringar av våra 

befintliga anläggningar bekostas av 

exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

170424 Räddningstjänsten Öland 
 

För placering och dimensionering av 

brandposter ska gällande VA-norm 

tillämpas med avseende på avstånd och 

kapacitet. 

Noteras. 

Hänsyn ska tas till räddningstjänstens 

framkomlighet vid angörande av gatunätet 

med avseende på fri bredd, fri höjd, 

lutning, bärighet samt svängradie. 

Avstånd mellan gatunät och byggnad får 

ej överstiga 50 meter. 

Noteras. 

I övrigt har räddningstjänsten inget att 

tillägga. 

Noteras. 

170502 Saxnäs 1:360 

Johan Johannesson 

 

Under samrådsmötet inkom samtliga 

deltagare med förslaget att en trädridå 

bestående av tätskog skall sparas kring 

område märkt Y7 (tänkt 9-hålsbana) detta 

för att förhindra att bollar når, boende i 

områden, kringliggande fastigheter samt 

vägar. Områdets boende och den 

befintliga golfbanan ligger redan i konflikt 

kring detta. 

På plankartan införs prickmark i södra 

gränsen av område för bostadsändamål med 

beteckningen e3. 

På plankartan införs beteckningen skydd - 

Trädridå ska finnas som skydd för 

golfverksamhet mot länsväg 958 och mot 

angränsande golfverksamhet i väster. 

På plankartan införs beteckningen trädridå 

– Trädridå ska finnas. 

Handlingarna revideras.  

Under samrådsmötet nämndes även att 

”längor” med sammansatta fastigheter 

kunde uppföras. I planen medges 

uppförande av 50 stycken fristående 

småhus i Bostadsrättsform. Att bygga 

sammankopplade fastigheter strider därför 

mot den plan som ligger och stör också 

miljön i kringliggande områden. Att 

upprätta längor mot anslutande 

bostadsområde i norr kommer radera 

naturvyn och öppenheten i området.  

Planbestämmelserna i gällande detaljplan 

reglerar inte fristående småhus. Det är fullt 

möjlig att med gällande detaljplan uppföra 

radhus, parhus eller större flerbostadshus. 

Byggytan är reglerad till hela 

kvartersmarken utan begränsningar i största 

sammanhängande byggnadsarea. I syftet 

står att planen ska möjliggöra för 

uppförande av ca 50 stycken fristående 

småhus i bostadsrättsform, samt en 9 håls 

kortbana för golf, servicebyggnad och 

badanläggning.  

Syftet med detaljplanen har inte 

återspeglats i bestämmelserna och ändras 

därför till: 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
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byggnation för mindre bostadsenheter, en 9 

håls kortbana för golf samt servicebyggnad 

och badanläggning. 

Handlingarna revideras. 

Ingen restriktion kring fasadbeklädnad 

finns, vilket också stör miljön i 

omkringliggande områden där fasaden 

endast får bekläs med puts/tegel i ett 

plan.  Förslag att detta även efterlevs i 

området.  

Gällande detaljplan reglerar att 

fasadbeklädnad får vara trä, puts eller 

tegel och att taklutningen ska vara 27°. 

Utformningsbestämmelserna förtydligas 

så att fasaderna ska vara av trä, puts eller 

tegel och att taklutningen högst får vara 

27°. 

Handlingarna revideras. 

Omgivande detaljplaner skiljer sig åt 

avseende utformningsbestämmelser. 

I detaljplan F204 regleras taklutning och 

utformning av tak. Samma bestämmelser 

finns i detaljplan F193 tillsammans med 

bestämmelser som regerar att 

fasadmaterialet ska huvudsakligen vara i 

trä. Detaljplan F151 reglerar att 

fasadmaterialet ska vara trä och 

taktäckning ska vara lertegel. 
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Handlingarna revideras enligt följande 

- Syftet omformuleras för att stämma överens med detaljplanens bestämmelser. 

- Plangränsen justeras för att stämma överens med förklaringen av detaljplanens 

gränser. 

- Utfartsförbud införs på plankartan för att stämma överens med bestämmelserna. 

- Bestämmelse om skydd förtydligas.  

- Utformningsbestämmelser förtydligas. 

- Förklaring av bestämmelsen gc-väg införs i legenden. 

- Område med prickmark införs i den södra gränsen för område med bestämmelse 

e3. 

- Möjlighet att uppföra skola vid sidan av bostadsändamål tillåts inom område 

e10. 

- Bestämmelsen trädridå införs i norr och öster för område Y7. 

- Genomförandetiden är 10 år från den dagen ändringen av detaljplanen vinner 

laga kraft. 

- Innan detaljplanen antas ska befintliga exploateringsavtal ska överlåtas på ny 

exploatör. Nytt avtal ska tecknas angående avdikning av dagvatten.  

- Planbeskrivningen och checklistan för miljöbedömning har reviderats för att 

stämma överens med ändringarna av planförslaget. 

 

 

  

 

 

Ylva Hammarstedt 

Arkitekt SAR/MSA 

 


