Tillägg till
PLANBESTÄMMELSER samt PLANBESKRIVNING
för fastigheterna Borgen 7 och 13 i Sävsjö tätort
Sävsjö kommun

Samrådsredogörelse
Ett förslag har varit på samrådsremiss till 2016-05-02.
Yttranden utan synpunkter, erinringar eller med tillstyrkan har inkommit från:
-

Johnny Thorstensson
Andreas Hellgren (Karbasen 3)
Willy Yngvesson
Marie och David Fransén
Brita Gustafsson
Gunvor Eriksson
Johan Gardefors

Yttranden med synpunkter eller erinringar har inkommit från:
-

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Det bör tydliggöras om tomtindelningen i sin helhet ska
upphöra. De två gällande planerna har olika byggrätt. Det blir oklar vilken byggrätt som
gäller. Även andra planbestämmelser t ex tillåtet antal lägenheter. Länsstyrelsen
ifrågasätter lämpligheten i förslaget. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget
inte innebär betydande påverkan på miljön.

Kommentar: Tomtindelning ska upphöra endast inom det område som tillägget omfattar.
Denna upplysning läggs till i beskrivningen. Ändringen/tillägget har upprättats såsom en
genomförandeåtgärd i ett specifikt ärende. Det aktuella ärendet står inte i strid med gällande
planbestämmelser förutom fastighetsbildningen. Båda berörda planer har samma syfte och
det planerade kan genomföras utan planavvikelser i övrigt. Därför har inte övriga
planbestämmelser, såsom länsstyrelsen påpekat, ändrats. Gällande byggrätt regleras inom
respektive planområdes tomtyta. Det är inte ovanligt att en fastighet omfattas av mer än en
detaljplan.
-

Thomas Fransson: Vill gärna se en ritning på tillbyggnaden innan vi kan ge ett
godkännande. Vill gärna ha mer information t ex hur det kommer se ut mot våran tomt,
insyn mm.

Kommentar: Projektering av tillbyggnaden pågår. Om man vill ha alla ritningar som f n finns
går det att kontakta Anneli Patriksson på kommunkontoret (anneli.patriksson@savsjo.se).
Nedan visas en prel. markplaneringsritning. Planförslaget ska ställas ut för granskning innan
det kan antas och vid detta tillfälle ges tillfälle återkomma med synpunkter.
-

Linda och Mikael Abrahamsson: Vill gärna se en ritning på hur det är tänkt att byggas
innan vi godkänner något.

Kommentar: Projektering av tillbyggnaden pågår. Om man vill ha alla ritningar som f n finns
går det att kontakta Anneli Patriksson på kommunkontoret (anneli.patriksson@savsjo.se).

Nedan visas en prel. markplaneringsritning. Planförslaget ska ställas ut för granskning innan
det kan antas och vid detta tillfälle ges tillfälle återkomma med synpunkter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ta denna samrådsredogörelse som egen samt
att komplettera förslaget enligt redogörelsen samt
att låta ställa ut förslaget för granskning
Sävsjö 2016-05-19

Ingvar Lundquist

