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Kommunfullmäktiges sammanträde 
 
Dag: Den 11 oktober 2021 

Tid:  Kl 18:00 

Plats: OBS! Sammanträdet sker på plats i Plenisalen, Stadshuset 

 
Ärendelista 

  

Mötesformalia 
1 Val av protokolljusterare 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige utser Helen Nilsson (S) att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll. 
 

  

Information 
2 Arbetet med ny översiktsplan för Vimmerby kommun 

Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Andreas Horste, 
kommunstyrelseförvaltningen, och samhällsplanerare Maria Bolin, miljö- 
och byggnadsförvaltningen 
 

 2021/33 

3 Ledarstöd inom Vimmerby kommunkoncern 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Föredragande: HR-chef Marie Halldén, samhällsbyggnadschef Andreas 
Horste, kommunstyrelseförvaltningen, enhetschef Patric Enqvist, 
kommunstyrelseförvaltningen, rektor Torbjörn Sandberg, barn- och 
utbildningsförvaltningen, enhetschef Lisa Solnevik, socialförvaltningen 
 

 

4 Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Föredragande: Roland Ilemark (S), ordförande för kommunens revisorer 
 

 

5 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
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6 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 
Fråga från Anneli Jakobsson (-) ifall föreningar kan vandra på stan för att 
öka tryggheten.  
Svar från Marie Nicholson (M) 
 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger frågestunden till handlingarna. 
 

 

7 Omvärldsanalys - 10 trender som påverkar det kommunala och 
regionala uppdraget 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 

 

8 Meddelanden till kommunfullmäktige 
Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige lägger dagens meddelanden till handlingarna. 
 

 
2021/113 

Beslutsärenden 
9 Kommunens indelning i valdistrikt 

Förslag till beslut: Vimmerby kommun behåller nuvarande 
valdistriktsindelning. 
 
Beredning: Valnämnden har berett ärendet. 
 

 
2021/237 

10 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Gula Kiosken 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av 
Vimmerby 3:3, Gula kiosken. 
 
Beredning: Miljö- och byggnadsnämnden har berett ärendet. 
 

 
2017/307 

11 Omdisponering av investeringar år 2021, september 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige godkänner omdisponering av 
investeringar för 2021 enligt förslag inom ramen för 80 mnkr. 
 
Beredning: Samhällsbyggnadsavdelningen har berett ärendet. 
 

 
2021/407 

 
 
 
 
Vimmerby den 11 oktober 2021 
 
 
Leif Larsson   Jenny Andersson 
Ordförande   Sekreterare 
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Vid förhinder, maila till kommun@vimmerby.se, samt kontakta din gruppledare, så att ersättare 
kan kallas in. 
 
Information till dig som förtroendevald finns på kommunens hemsida:  
https://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/fortroendevalda/fordigsomarfortroendevald.4.6a2a1ec9
1660af3da2a8ade4.html  
 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska ledamot som önskar delta på distans senast sju dagar före 
sammanträdet anmäla detta till kommun@vimmerby.se. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
 
Vid frågor, kontakta: 
Liselott Frejd  
Administratör 
0492/ 76 90 18 
liselott.frejd@vimmerby.se  
 

 
Jenny Andersson 
Kommunsekreterare  
0492/ 76 90 06 
jenny.andersson@vimmerby.se  

Nästa sammanträde infaller den 15 november i Plenisalen, Stadshuset. 
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Översiktsplan 2050
Kommunfullmäktige – 2021-10-11
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Agenda

▪ Bakgrund och syfte ÖP 2050
▪ Projektplan beslutad (29 juni)
▪ Politisk workshop KS (4 okt)
▪ Breda medborgardialoger under vintern planeras
▪ Mentor från Sweco med i processen
▪ Tidig kontakt med Region Kalmar och länsstyrelsen
▪ Upplägg förankring förvaltningar/bolag
▪ Synpunkter, tankar och idéer
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Bakgrund och syfte ÖP 2050

▪ Uppdrag 2019/2020

▪ Uppstart våren 2021

▪ Beslutad projektplan i KS juni 2021

▪ Projektets mål är att ge Vimmerby kommun en aktuell översiktsplan. Den 
nya översiktsplanen syftar till att ta ett samlat och hållbart grepp om 
den framtida samhällsutvecklingen i kommunen och ge en tydlig 
vägledning i kommunens interna arbete såväl som till kommuninvånare, 
myndigheter och näringsliv. 
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Beslutad projektplan - juni

▪ Syfte och mål

▪ Översiktsplanens innehåll

▪ Projektgenomförande

▪ Kommunikation

▪ Risker

▪ Uppföljning
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Tidsplan
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Öppna upp och
bjuda in

Bygga
engagemang

Kunskaps-
inhämtning

Mångfald av 
perspektiv och 
nyanser

Skapa gemensamma 
referenser

Ringa in

De stora dragen

Färdriktning

Avgränsa

Avväga

Konkretisera

En väl förankrad 
översiktsplan
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Politisk workshop

▪ Två syften – få en gemensam samlad bild av 
översiktsplaneringsprocessen samt få fram den politiska 
viljeinriktningen för ÖP 2050

▪ Samlad bild via föreläsningar (tema: översiktsplanering, 
digitalisering, befintlig ÖP, status projekt i kommunen, 
utkast ny vision, regional planering)

▪ Viljeinriktning via workshops
1. Fokusområden för ÖP 2050 utifrån utkast på visionen
2. Vilket Vimmerby vill vi ha i framtiden?
3. Ställningstaganden genom kniviga påståenden
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Medborgardialoger

▪ Stormöte 27 sep – inbjudna via Allas Vimmerby mfl

▪ Bjuda in till dialogkvällar i tätorterna framöver

▪ Identifiera andra forum att föra dialoger genom

▪ Vidare planering under oktober

▪ Genomförande november-januari enligt tidsplan
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Upplägg förankring förvaltningar/bolag

1. Identifiera nyckelpersoner som behöver vara med

2. Gemensam bild om vad en översiktsplan är

3. Inkomma med underlag och kunskap - styrande riktlinjer 

och policys

4. Avsätta tid under samrådet så att 1-2 personer/funktion 

kan sätta sig in i handlingen och komma med inspel 
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Synpunkter, tankar, idéer!
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-08-17 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 214  2021/312 2021.4134  
 

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att till 
kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober 2021 inkomma med förslag till svar på 
granskningsrapporten.   
 

Sammanfattning 
Anna Erlandsson-Karlsson, administrativ chef och Thomas Svärd, utvecklingschef 
redogör för den granskningsrapport som är lämnad avseende kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen 
bedriver en ändamålsenlig styrning och uppföljning av kultur- och fritidsverksamheten 
samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen föranleder nu att åtgärder 
beskrivs och vidtas. Till kommunstyrelsens nästa sammanträde den 26 oktober ska 
kommunstyrelseförvaltningen återkomma med förslag på svar på granskningsrapporten. 
Svar ska lämnas senast 29 oktober.  
 

Beslutsunderlag 
KS 2021/312 Granskningsrapport kultur- och fritidsverksamheten 
KS 2021/312 Missiv Granskning av kultur- och fritidsverksamheten 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Med handlingar/ utan handlingar 
För kännedom/ för åtgärd
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Vimmerby 2021-10-04 

 

Fråga till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Marie Nicholson 

 

I januari månad läste jag att ni eventuellt kunde tänka er föreningar som kunde vandra på stan för att 
möta upp stökiga ungdomar och på det sättet även öka tryggheten. Sen dess har ingenting hörts om 
detta. Hur har det gått? 

 

Anneli Jakobsson
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Sidan nås via denna länk: 

https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/planerafoljauppochatgarda/planera/planering
sforutsattningaromvarldsbevakning/omvarldsanays10trender.14908.html 
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Motion  
Språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg i Vimmerby kommun 
 

Att kunna det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, en förutsättning för en 
fungerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. 
Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten särskilt viktigt är det inom vård och 
omsorg av våra äldre och sjuka. Bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan 
innebära en risk för att omsorgstagaren inte får den vård/omsorg hon/han behöver.  

Allvarliga misstag kan dessutom inträffa när det gäller medicinering och vårdplan, vilket kan 
äventyra säkerheten och leda till missförhållande. Dessutom riskera övrig personal att få 
ytterligare merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får agera språklärare och 
tolk. Ett merarbete som i sin tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med 
utmattningssyndrom och sjukskrivaningar som följd.  

Omsorgen av den äldre måste stå i centrum och om arbetsgivaren anställer personer som inte 
kan tillräckligt bra svenska får det aldrig ske på bekostnad av omsorgen, samspelet och 
arbetssituationen.  

Att de som ska utbilda våra barn måste kunna god svenska är en förutsättning för fungerande 
undervisning och för att barnen ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan har ett ansvar 
för våra barn och ungdomars språkutveckling, vilket ställer krav på personalens 
språkkunskaper. Att förstå och att bli förstådd är viktigt även här för att känna trygghet och 
tillit och kunna tillgodogöra sig lärande, utbildning och utveckling.  

Brist på personal inom skola, vård och omsorg lär komma att öka ytterligare framöver, då 
både den äldre befolkningen ökar och vi får fler barn i skolan. För att öka möjligheterna att 
rekrytera ny personal med utländsk bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt 
språktest genomföras. Kunskaper motsvarande godkänt i svenska som andraspråk på 
gymnasienivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer ska vara ett minimikrav.  

Arbetsgivaren måste åläggas ett språkansvar för att tillförsäkra sig att tillräckliga kunskaper 
finns inför anställning inom verksamheterna. Även den personal som redan arbetar inom 
skola, vård och omsorg men som inte har tillräckliga språkkunskaper ska få möjlighet till ett 
s.k. språklyft för att uppnå goda kunskaper i svenska språket. 
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Med anledning av de nu uppmärksammade klagomålen som riktar sig till kommunens 
hemtjänst avseende bristande språkkunskaper föreslås kommunfullmäktige att besluta: 

  
Att ge dem kommunala förvaltningarna i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt språktest enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer för användning vid nyanställning. 

Att redan anställda inom berörda förvaltningar i Vimmerby kommun som inte har fullgoda 
kunskaper i svenska språket ska ges möjlighet till språklyft. 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Jimmy Rödin   Petra Whidotti 

 

Emil Larsson   Peter Bengtsson 
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Remiss
Sida
1(1)

2021-09-07 Ärendenr 
2021/376

 

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

 

Id 
2021.3931

Kommunstyrelsen

Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg

Beslut om remittering
Motionen får ställas. 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden bör få yttra sig.

Sammanfattning av ärendet 
Jimmy Rödin (SD), Petra Whidotti (SD), Emil Larsson (SD) och Peter Bengtsson (SD) 
föreslår i sin motion följande.

- Kommunfullmäktige ger de kommunala förvaltningarna i uppdrag att ta fram ett 
obligatoriskt språktest enligt Socialstyrelsens rekommendationer, att använda vid 
nyanställning.
- Redan anställda inom berörda förvaltningar i kommunen, utan fullgoda kunskaper i svenska 
språket, ska ges möjlighet till språklyft.

Motionärerna skriver att svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, och 
avgörande för en välfärd av hög kvalitet. Särskilt viktigt är det, menar de, inom vård och 
omsorg, där bristfälliga kunskaper i svenska språket kan innebära en risk för att 
omsorgstagaren inte får den vård och omsorg hon/han behöver, samt orsaka merarbete på 
arbetsplatsen. 

Motionärerna anser också att pedagogernas språkkunskaper är en förutsättning för en 
fungerande skolundervisning. Förståelsen är viktig för att eleverna ska känna trygghet och 
tillit och kunna tillgodogöra sig utbildning och utveckling, menar de, och skriver att ett 
obligatoriskt språktest ökar möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk bakgrund. 

Slutligen anser motionärerna att även redan anställd personal utan tillräckliga språkkunskaper 
ska få möjlighet till ett språklyft.

Beslutsunderlag
Motion om språkkrav vid anställning inom skola samt vård och omsorg, KS 2021.3741

Leif Larsson
Ordförande i kommunfullmäktige

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 d
4f

9f
6e

a-
97

1b
-4

2e
c-

87
1e

-6
12

8c
0a

4c
f9

c

38



	
 
Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag för allmänheten  via 
ett sökbart register på kommunens hemsida 

 

När vi loggade in i Ciceronassisten kunde vi där söka på motioner och interpellationer som låg ett par 
år bakåt i tiden men den möjligheten försvann när netpublicator kom. Att kunna söka på motioner, 
interpellationer och medborgarförslag syftar till två saker, dels att det inte riskeras att lämna två 
liknande skrivelser och dels att medborgarna kan följa Vimmerby kommuns politiska liv och 
dessutom få en överblick om vad som händer och sker. Den ökade tillgängligheten tror vi skulle öka 
intresset och förståelsen för politiken och demokratin. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta  

 

-Att ge ansvariga uppdraget att tillgängliggöra ett sökbart register över motioner, interpellationer 
och medborgarförslag på kommunens hemsida och 

-Att status ska framgå som ”under behandling”, ”besvarade”, ”bifall”, ”avslag” och motiveringen till 
avslagsyrkandet respektive bifallsyrkandet 

 

Anneli Jakobsson 

Kjell Jakobsson 

 

Vimmerby 2021-09-07
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Remiss
Sida
1(1)

2021-09-07 Ärendenr 
2021/389

 

Kommunstyrelseförvaltningen
Administrativa avdelningen

 

Id 
2021.3932

Kommunstyrelsen

Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag 
för allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida

Beslut om remittering
Motionen får ställas.

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet 
Anneli Jakobsson (-) och Kjell Jakobsson (-) föreslår i sin motion följande.

- Kommunfullmäktige ger ansvariga uppdraget att tillgängliggöra ett sökbart register över 
motioner, interpellationer och medborgarförslag på kommunens hemsida.

- Status ska framgå som ”under behandling”, ”besvarade”, ”bifall”, ”avslag” och 
motiveringen till avslags- respektive bifallsyrkandet.

Motionärerna anser att möjligheten att söka på motioner, interpellationer och 
medborgarförslag syftar till dels att det inte riskeras att lämna två liknande skrivelser, dels att 
medborgarna kan följa och överblicka Vimmerby kommuns politiska liv. Den ökade 
tillgängligheten tror motionärerna skulle öka intresset och förståelsen för politiken och 
demokratin.

Beslutsunderlag
Motion om tillgänglighet för motioner, interpellationer och medborgarförslag, KS 2021.3911

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Överlåtelse av beslutanderätt
Sida
1(1)

2021-09-16 Ärendenr 
2021/398

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Id 
2021.4009

Post: Vimmerby kommun 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28
Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: kommun@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se 

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt  Bankgiro: 577-2777  Plusgiro: 7 48 59-0

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan

Beslut om remittering
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet 
Aktuellt medborgarförslag
Christian Bauer föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ser över Prästgårdsgatan och 
säkerställer till 100%, genom två farthinder, att både människor och djur kan leva i trygghet 
och säkerhet.

Christian Bauer har lagt märke till fortkörning på Prästgårdsgatan sträckan innan korsningen 
mot Astrid Lindgrens gata, det gäller även vid övergångsstället. Han menar att 
trafiksituationen innebär stora risker för både vuxna och barn samt husdjur som dagligen 
trafikerar området.

Relevant styrdokument
I kommunfullmäktiges arbetsordning, 38 §, står bland annat detta: Fullmäktiges presidium 
kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 
Medborgarförslag bör beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
förslaget väcktes. När beslut ska fattas ska förslagsställaren underrättas.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-09-16, Överlåtelse av beslutanderätt
Medborgarförslag rörande fortkörning på Prästgårdsgatan, KS 2021.3955

Leif Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Ordförande: Leif Larsson
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-09-21 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 256  2021/237 2021.4177  
 

Kommunens indelning i valdistrikt 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun behåller 
nuvarande valdistriktsindelning. 
 

Ärendet 
Om mindre valdistrikt skulle läggas till geografiskt närliggande valdistrikt blir det 
distriktet för stort. Det blir långa resor, och dåligt med vägar emellan, om man ska slå 
ihop de perifera distrikten med varandra. Båda alternativen skulle riskera medföra långa 
resvägar utan möjlighet till kollektivt resande och resultera i minskat valdeltagande för 
många medborgare.  
 

Beslutsunderlag 
Valkretsindelningen vid valen 2022, KS 2021.2731 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Med handlingar/ utan handlingar 
För kännedom/ för åtgärd
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Valnämnden 

Datum  
2021-08-27 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ §  2021/237 2021.3816  
 

Kommunens indelning i valdistrikt 
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Vimmerby kommun behåller 
nuvarande valdistriktsindelning. 
 
Motivering 
Vägsträckningar och avstånd mellan kommunens valdistrikt gör att hopslagningar 
medför en överhängande risk att påverka valdeltagandet negativt. 
 

Sammanfattning 
Om mindre valdistrikt skulle läggas till geografiskt närliggande valdistrikt blir det 
distriktet för stort. Det blir långa resor, och dåligt med vägar emellan, om man ska slå 
ihop de perifera distrikten med varandra. Båda alternativen skulle riskera medföra långa 
resvägar utan möjlighet till kollektivt resande och resultera i minskat valdeltagande för 
många medborgare.  
 

Beslutsunderlag 
Valkretsindelningen vid valen 2022, KS 2021.2731 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
- - - - -  
Länsstyrelsen i Kalmar län 
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Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-09-21 

 

 
 

 

 
 
 
 
§ 259  2017/307 2021.4186  
 

Gula Kiosken: Överlåtelseavtal, avtal om anläggningsarrende, köpeavtal, 
värdering med mera. 2017 och 2018 Detaljplan 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 Gula 
kiosken, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-08-21 (MBN § 118/2019) beslut om att 
upprätta en detaljplan för aktuellt område. Planen hanteras med ett standardförfarande, 
då syftet inte är i strid mot översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt 
intresse eller i övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. Handlingar har skickats till sakägare enligt 
fastighetsförteckning, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda 
organisationer. Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och 
byggnadskontoret samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela 
granskningstiden. I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttrande har 
planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. Detaljplanen är 
framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 
 

Beslutsunderlag 
KS 2017/307 Beslut detaljplan Gula Kiosken MBN-2019-2421 för antagande av KF 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Med handlingar/ utan handlingar 
För kännedom/ för åtgärd
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

1(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 Gula 
kiosken, Vimmerby kommun. Antagande

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanen för del av 
Vimmerby 3:3 Gula kiosken, Vimmerby kommun till kommunfullmäktige 
för antagande.

Lagstöd
PBL 5 kap §§ 27-32 Antagandet av en detaljplan.

Motivering till beslut
En ny detaljplan behöver upprättas för att kunna utföra lantmäteri-
förrättning för befintlig handelsverksamhet.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att kunna bilda en ny fastighet för handel och se 
över gränsdragningar mot trottoar och gata.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen godkändes i miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-16 och 
lämnades över till kommunfullmäktige för antagande.

2020-10-27 (§ 408/2020) beslutade dock kommunstyrelsen att återremittera 
planen till miljö- och byggnadsnämnden. Beslut om återremittering togs för 
att ytterligare beakta konsekvenserna för trafiksäkerhet som planförslaget 
innebär. Till följd av detta skickades planförslaget ut på en andra 
granskning.

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning 2 under vintern 2021. 
Yttranden från fem olika instanser har kommit in men de föranledde inga 
ändringar av planhandlingarna.

Detaljplanen bedöms vara klar att antas enligt granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag
Plankarta, planbeskrivning, undersökning om betydande miljöpåverkan, 
granskningsutlåtande

Skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen

MBN § 68/2021 Dnr MBN 2019-2421
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-05-20

2(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Inledning 
En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan är den 

handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som ska vara 

allmän plats, kvartersmark (privat mark), hur bebyggelsen ska regleras. 

Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Till varje detaljplan hör också en plan- och genomförandebeskrivning som 

förklarar syftet med planen och på vilket sätt den ska genomföras. Avsikten 

är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka konsekvenserna blir 

när planen genomförs. 

Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas påverka miljön så mycket 

att en miljökonsekvensbeskrivning behövs. 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Planhandlingar 

Detaljplanehandlingarna består av: 

• Plankarta med bestämmelser 1:1000 (A3) 

• Planbeskrivning  

• Fastighetsförteckning (finns på miljö- och byggnadsförvaltningen) 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan (UBM) 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för handel- och 

centrumverksamhet.  

Kiosken på Bondebygatan ägs av en privatperson men ligger idag på 

kommunägd allmän platsmark. Ägaren till kiosken vill köpa marken för att 

bilda en handelsfastighet. För att kunna genomföra markköp och 

fastighetsbildning krävs att en ny detaljplan upprättas, då kioskbyggnaden 

idag delvis ligger på allmän platsmark. I planförslaget omvandlas därmed 

mark planlagd som gata till kvartersmark. Användningen anges som 

centrum för att medge en flexibel plan.  

I planförslaget möjliggörs en justering av gränsen mellan Vimmerby 3:3 och 

den närliggande fastigheten Brofogden 1>1. Den del som i planförslaget 

planläggs som mark för bostadsändamål kan regleras in i Brofogden 1>1.  
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Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande eftersom syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan.  

 
Processen vid standardförfarande. 

Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra länsstyrelsen, 

lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.  

Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som 

berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. 

När samrådet genomförts kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter 

som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på 

platsen. 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter in-

komna synpunkter ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning 

under två veckor. 

Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av förslaget, 

till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet 

om förslaget till detaljplan. 

Efter granskning har planförslaget omarbetats. Eftersom ändringar i 

planhandlingarna gjorts som ansetts vara betydande har en ny granskning 

genomförts.  

Synpunkter från samrådet och granskning 1 och granskning 2 redovisas i ett 

gransknings-utlåtande. 

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodo-

sedda sakägare under tre veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. 

Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas. 

Plandata 

Läge 

Planområdet ligger ca 1 km öster om Vimmerby centrum. 
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Areal 

Planområdet omfattar ca 2800 m2. 

Ägoförhållanden 

Planområdet är del av fastigheten Vimmerby 3:3 som ägs av Vimmerby 

kommun. Byggnaden som finns på planområdet ägs av en privatperson, 

marken som kioskbyggnaden står på arrenderas.  

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Området omnämns inte specifikt i den fördjupade översiktsplanen för 

Vimmerby stad från 2016. Planförslaget strider därmed inte heller mot 

översiktsplanen.   

Detaljplan 

Området är detaljplanelagt sedan tidigare. Genomförandetiden för gällande 

detaljplan, 08-VYS-418, har gått ut.  

Nuvarande ägarförhållanden inom planområdet. 

Mark arrenderas 

av privatperson Vimmerby 3:3 ägs 

av Vimmerby 

kommun 
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Övriga kommunala beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrog 2019-08-21 till miljö- och 

byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för området.  

Detaljplan 08 – VYS - 418, lagakraftvunnen 1984, anger handel och parkering.   
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Planens förutsättningar 

Pågående markanvändning 

På planområdet finns idag en byggnad som tidigare använts till 

kiosk/snabbmatsrestaurang. Området öster om kioskbyggnaden används 

som parkering. Väster om Gillegatan inom planområdet finns en gräsremsa 

som idag används som förgårdsmark till den intilliggande fastigheten 

Brofogden 1>1.  

 

Ortofoto: Planområdets läge i förhållande till omgivningen 

Foto, Vimmerby kommun: Kioskbyggnad med parkering i anslutning. Brofogden 1>1 till höger i bild. 
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Natur, vegetation 

Markbetäckning utmed mitten av planområdet är gräs. Två träd är uppvuxna 

på gräsremsan.    

 

Riksintressen 

Området berör inte något riksintresse. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas 

fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa, i enlighet med 2 kap 

10 § kulturminneslagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.  

Skyddad natur, bebyggelse, anläggningar 

Det finns ingen skyddad natur, bebyggelse eller anläggning inom 

planområdet. 

Stads- och landskapsbild 

På planområdet finns en friliggande kioskbyggnad i en våning. Norr om 

kiosken finns idag ett allaktivitetshus. Omgivningen består i övrigt av 

relativt låg och gles bostadsbebyggelse i form av en- och flerbostadshus.   

Offentlig och kommersiell service 

Vimmerby stadskärna ligger cirka 1 kilometer väster om planområdet. Där 

finns såväl allmän som kommersiell service och handel. Skolor, dagis och 

sporthallar finns inom 1,5 kilometers avstånd från området. 

Foto, Vimmerby kommun: Gräsyta och parkering öster om kioskbyggnaden 
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Gator och trafik 

Området ramas in av Bondebygatan i norr, Gillegatan i väster och söder, och 

Frejagatan i Öster. Inramningen av gator i samtliga väderstreck medför en 

stor andel asfalterade ytor inom planområdet. 

Geotekniska förhållanden 

Marken inom planområdet utgörs av granit. 

Hydrologiska förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings jordartskarta består marken av 

morän med ett uppskattat jorddjup på 3–5 meter. Man kan räkna med att 

marken är tillräckligt genomsläpplig för att ingen direktavrinning på mark-

ytan ska kunna ske annat än lokalt.  

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar finns inom området. 

Radon 

Vimmerby kommun klassificeras som normalriskområde. Marken utgörs i 

huvudsak av normalradonmark. Lokala variationer kan förekomma. 

Översvämningsrisk 

Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 

100-års flöden. 

Buller 

 
Förväntad bullermängd 2030 
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Planförslaget 

Övergripande mål 

Kioskbyggnaden står idag på mark som ägs av Vimmerby kommun och till 

viss del på allmän platsmark. Genom att ändra markanvändningen från gata 

till centrum kan en fastighet för mindre handel, restaurang eller annan typ av 

centrumverksamhet bildas. Genom att detaljplanelägga del av Vimmerby 

3:3 som bostäder skapas möjligheter justera berörda fastigheter efter 

verkliga förhållanden. Genom ny detaljplan skapas möjlighet att reglera in 

allmän platsmark som idag används för bostadsändamål i Brofogden 1>1.  

Bebyggelse 

Förslaget innebär att den småskaliga kiosk-karaktären på bebyggelsen 

bibehålls, men medger också ett ökat utrymme för utbyggnation. Högsta 

tillåtna nockhöjd sätts till 5 meter. Prickmarken sätter gränserna för 

bebyggelsens omfattning.   

Grönstruktur 

Gator och trafik 

Planområdet trafikeras främst från Bondebygatan.   

Teknisk försörjning 

El 

El finns redan framdraget i området. 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp finns redan indraget i området. 

Avfallshantering 

Avfallshanteringen sker enligt kommunens avfallsplan. 

Elektroniska kommunikationer 

Fiberledningar finns redan indragna i området. 

Geotekniska frågor 

En geoteknisk undersökning saknas för området. Med erfarenhet från 

tidigare genomförd byggnation inom planområdet bedöms markförhåll-

anden som goda för en normal grundläggning. 
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Dagvattenhantering 

Befintligt dagvattensystem används eftersom planområdet ligger i 

detaljplanelagda områden som redan idag ingår i VA-huvudmannens 

verksamhetsområde för VA. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom 

planområdet leds i befintlig dagvattenledning (150 meter i kulverterad 

betongledning 225 mm i diameter) till utlopp i Gästgivarehagen vid 

Jutegränd. Gästgivarehagen fungerar som en ca 1 hektar stor 

översilningsyta. På denna yta infiltreras, luftas och fördröjs dagvattnet. 

Därigenom renas dagvattnet väl och i normalfallet bör inget vatten lämna 

detta område. Vid högflöden kan vatten passera Gästsgivarhagen och samlas 

då upp (efter ca 280 meter från utloppet) i ett öppet grävt dike på 35 meter. 

Även i detta öppna dike kan dagvattnet infiltreras, luftas och renas. Därefter 

leds det till en kulverterad betongledning (500 mm i diameter) för att sedan 

nå recipienten Lillån.   

Den sammanlagda reningen från översilningsytan och den sträcka som 

vattnet leds i öppet dike bedöms fullt tillräckligt för att ge en godtagbar 

rening av dagvattnet. Dagvattnet från planområdet bedöms därmed inte 

påverka miljökvalitetsnormen för recipienten Lillån. 
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Buller 

Bullernivåerna kommer inte att öka till följd av planen. 

Radon 

Ny bostadsbebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. 

Illustration: Vattnets väg 
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Planens konsekvenser 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats och ingår i 

planhandlingarna. Där framgår att genomförandet av detaljplanen inte antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG), 6 kap 

miljöbalken. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därför inte upprättas.  

Planens genomförande strider inte mot mark- och vattenanvändningen i 

översiktsplanen. Detaljplanens genomförande strider inte heller mot de 

föreslagna lokala miljömålen och inte heller mot de långsiktiga miljömål 

som beslutats nationellt och regionalt. 

Miljökonsekvenser 

Natur- och vattenområden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning 

med mark- och vattenområden, 3 kap miljöbalken. 

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet, 4 kap miljöbalken. 

Riksintressen och skyddade områden 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte beröra skyddade 

områden, 7 kap miljöbalken. 

Stadsbild 

Stadsbilden påverkas inte negativt av planförslaget.  

Gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby 

Planområdet är del av det område som kallas trädgårdsstaden i 

gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. I programmet ligger fokus på 

att förstärka tydlighet och logik genom att arbeta med bland annat gator in 

mot stadskärnan. Den aktuella detaljplanen medför bland annat en mer 

logisk och effektiv användning av gaturummet.   

Konsekvenser för miljökvalitetsnormer 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte medverka till att 

miljökvalitetsnormerna överskrids, 5 kap miljöbalken. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster (ytvatten, grundvatten och 

skyddade områden) syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska försämras 

och att alla vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Kvaliteten på grund-

vattenförekomster bedöms inte försämras. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga yt- och grundvattenförekomster 

inom Sverige infördes i december 2009 och Vimmerby kommun omfattas 

av föreskrifterna i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den ytvattenförekomst 

som ligger närmast planområdet är Stångån: Högerumsån–Älsterebäcken–

SE638915–150304.  

För området gäller att följande kvalitetskrav ska uppnås:  

Ekologisk status: god status 2021. Idag bedöms den måttlig. Åtgärder krävs 

för att god ekologisk status ska kunna uppnås till år 2021.  

Kemisk status: god status 2015. Idag bedöms den som god (exklusive 

kvicksilver). 

Stångån är negativt påverkad, främst av övergödning, vilket är tydligast i 

sjön Krön. Även jordbrukspåverkan märks då det längs långa sträckor odlas 

alldeles intill ån och det är brist på skuggande vegetation i åkanten. Efter 

årets rensning av ån är detta särskilt tydligt. Detta medför att fisk 

missgynnas. 

Detaljplanen i sig bedöms inte påverka MKN för vatten negativt. Dagvattnet 

från planområdet renas både genom att passera ett större översilningsområde 

och genom att ledas i ett öppet dike. Detta möjliggör infiltration, luftning, 

fördröjning och rening av dagvattnet innan det når recipienten Lillån. 

Kommunen bedömer därför inte att det blir någon ökning av 

dagvattenpåverkan på ytvattenförekomsten Stångån. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till att skydda människors hälsa 

och miljön. Gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt svensk för-

fattningssamling (SFS 2001:527) för luft, med gränsvärden för kväveoxid, 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhus-

luft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas på grund av planförslaget.  

Inga mätningar har genomförts i kommunen men luftkvalitén bedöms som 

god och gynnas av att naturområdena i kommunen är omfattande och 

orterna är förhållandevis små. Detaljplanen bedöms inte innebära någon 

försämring av luftkvaliteten. 
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Miljökvalitetsnormer för buller 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors 

hälsa av omgivningsbuller. 

I de största kommunerna omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller 

från alla vägar, järnvägar, flygplatser och tillståndspliktiga hamnar. Även i 

mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan 

vara att begränsa buller. 

Buller, det vill säga oönskat ljud, mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av 

människan mäts normalt i decibel A (dBA). Ekvivalenta bullernivåer är 

buller beräknat som ett genomsnitt per dygn. Naturvårdsverkets riktvärde 

för ekvivalenta ljudnivåer från vägar vid en bostads fasad är 60 dBA och 

riktvärdet för maximala ljudnivåer är 70 dBA på utomhusplats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Planförslaget innebär omledning av trafik och borttagande av gatumark, 

vilket innebär kostnader för kommunen. Den mark som ska 

fastighetsregleras förvärvas av köparen enligt av kommunfullmäktige 

fastställd marktaxa. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barn-

perspektiv. 

Jämställdhet 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur 

jämställdhetsperspektiv. 

Tillgänglighet 

Exploateringen har goda förutsättningar att anpassas ur 

tillgänglighetsperspektiv. Markens tillgänglighet får anses vara god för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. God tillgänglighet 

till husens entréer säkerställs vid bygglovgivningen utifrån befintliga 

gatuhöjder. 
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Fastighetskonsekvenser 

Detaljplanen möjliggör för en framtida fastighetsbildning om totalt ca 560 

m2 för centrumändamål.  

Vimmerby 3:3 

Från fastigheten Vimmerby 3:3 sker en avstyckning av ungefär 130 m2 mark 

till en ny fastighet genom en fastighetsreglering som initieras av berörda 

fastighetsägare. Det innebär en övergång från allmän platsmark (gata) till 

kvartersmark (centrum).  

Från fastigheten Vimmerby 3:3 sker en avstyckning om ungefär 50 m2 mark 

till fastigheten Brofogden 1>1 genom en fastighetsreglering som initieras av 

berörda fastighetsägare. Det innebär en övergång från allmän platsmark 

(gata) till kvartersmark (bostäder). 

 

 

 

 

  

Illustration: Fastighetskonsekvenser 

Mark avstyckas 

till ny fastighet 

Vimmerby 3:3 

Mark som kan 

regleras in i 

Brofogden 1>1 
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Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Allmänt 

En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 

ska kunna genomföras. Beskrivningen ska även redovisa vem som vidtar 

åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebeskrivningen har ingen 

egen rättsverkan. 

Tidplan för genomförande 

Antagande av detaljplanen beräknas ske av kommunfullmäktige under första 

kvartalet 2021. Därefter är detaljplanens genomförandetid 5 år. 

Ansvarsfördelning 

Fastighetsreglering initieras av berörda fastighetsägare. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark, det vill säga för gata. 

Avtal 

Inget särskilt markanvisnings- eller exploateringsavtal avses upprättas.  

Fastighetsfrågor 

Kommunen initierar nödvändiga fastighetsbildningar inom planområdet och 

svarar för samtliga fastighetsbildningskostnader. 

För att säkerställa ledningarna inom u-område kan ledningsrätt eller servitut 

upplåtas.   

Ekonomiska frågor 

Plankostnaderna regleras i ett plankostnadsavtal som upprättats innan 

detaljplanearbetet påbörjats. Ingen planavgift tas ut vid bygglovgivning.  

Tekniska utredningar 

Utredningar som ligger till grund för utformning och ställningstaganden: 

• Bullerkartläggning Vimmerby tätort, Ramboll 2013 

• Trafikrapport (Gillegatan, Frejagatan), Trafikia 2020 

Medverkande tjänstemän 

Miranda Boëthius, Planarkitekt         Nora Razma, Planeringsarkitekt  
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Inledning 
För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning 

ska en undersökning om detaljplanen kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan genomföras. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen 

nedan kan innebära betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts. 

  

Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om 

det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De 

efterföljande fem checklistorna är tematiskt indelade i miljöaspekterna 

kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella värden och  

risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor beskrivs 

först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen 

påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli.  

 

I den sista checklistan, sammanvägd bedömning, sammanställs 

ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en 

helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av inringade 

aspekter. Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av 

påverkan och fylls inte i om det redan har fastslagits att planen medför 

betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens påverkan var 

betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 

ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att medge avstyckning av del av fastigheten 

Vimmerby 3:3 för att bilda en ny fastighet avsedd för centrumverksamhet.  

 

Kiosken på Bondebygatan ligger idag på kommunägd mark och 

kioskbyggnaden ägs av en privatperson. För att kunna genomföra markköp och 

fastighetsbildning krävs att en ny detaljplan upprättas, då kioskbyggnaden idag 

delvis ligger på allmän platsmark.  

 

Planområdet avgränsas av gatumark i samtliga väderstreck. I planförslaget 

omvandlas en del av gatumarken i västra delen av området till kvartersmark för 

ett mer effektivt markutnyttjande. Detta innebär också större 

utvecklingsmöjligheter för verksamheter på platsen.   

 

Projektledare (planförfattare) för denna plan är: 

Miranda Boëthius, planarkitekt  

och Nora Razma, planeringsarkitekt 
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Sammanvägd bedömning 

Nedanstående checklista innehåller de kriterier som kan antas innebära en 

betydande påverkan på naturmiljön, kulturmiljön, materiella värden, sociala 

värden, människors hälsa, eller andra betydelsefulla värden. Med stöd av 

denna är bedömningen att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

 

Sammanställning genomförd av: 

Miranda Boëthius, planarkitekt 

2020-01-20 

Hantering 

Kompetens inom samhällsplanering 

Miranda Boëthius (MB), planarkitekt; 

Björn Holm (BH), kommunekolog; 

Daniel Johansson (DJ), miljöstrateg; 

Arvid Lindblad (AL), hållbarhetsstrateg; 

Anna Nordgren (AN), miljö- och hälsoskyddsinspektör; 

har medverkat i arbetet.  

 

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande 

miljöpåverkan ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan 

med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på grund av sitt 

särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i 

enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska göras, 

ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en 

miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § 

MB. 

 

Samråd har ej genomförts. 
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Checklista, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 

PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för 

detaljplaner med standardförfarande behöver inte 

upprättas om planen enbart gäller något av nedan 

nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende är aktuell 

och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 

PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 

tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), och är 

mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

☐ ☒ 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller 

en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av 

järnväg, och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig 

för detaljplanen? 

☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

 2020-01-20 

6 kap. 3 § 

MB 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra 

en strategisk miljöbedömning gäller inte för 

detaljplaner som endast syftar till att tjäna 

totalförsvaret eller räddningstjänsten. 

Undantag 

Ja Nej 

 Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret? ☐ ☒ 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten? ☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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2 § miljö-

bedömnings-

förordningen 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska 

antas medföra betydande miljöpåverkan om 

genomförandet kan komma att omfatta en verksamhet 

eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 

27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller 

åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område som förtecknats enligt fågeldirektivet 

(2009/147/EG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad 

natur)? 

☐ ☒ 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 

åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

Natura 2000-område som förtecknats enligt art- och 

habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd 

(Skyddad natur)? 

☐ ☒ 

Kommentar Ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

 

Sammanställning, särskilda bestämmelser 
 

Särskilda bestämmelser sammanställning 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Finns det någon orsak till undantag från att utföra undersökning av 

betydande miljöpåverkan? 
☐ ☒ 

Finns direkta krav på strategisk miljöbedömning? ☐ ☒ 

Kommentar Ställningstagande gjort av: 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg 

2020-01-20 
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Checklista kulturvärden 
 

Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till kulturvärden.  

 

 

Här ska förekomst som kan påverkas av planen beskrivas 

Förekomst 

Ja Nej 

Biologiskt kulturarv (Information) ☐ ☒ 

Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse ☐ ☒ 

Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer ☐ ☒ 

Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader ☐ ☒ 

Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 

fornlämningsområden) 
☐ ☒ 

Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till 

platsen) 
☐ ☒ 

Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som 

kan antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade 

eller utpekade kulturvärdet.  

Förekomst 

Ja Nej 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; 

Förteckning; Vägledning) 
☐ ☒ 

Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning) ☐ ☒ 
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http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7731/Varia%202014_37.pdf?sequence=1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K3
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-statl_sfs-2013-558/
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://www.raa.se/app/uploads/2014/02/SBM-mars-2015-webb.xls
http://www.raa.se/app/uploads/2013/11/Statliga-byggnads-minnen.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K4
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7810/Varia%202014_38.pdf?sequence=1
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Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och 

fornlämningsområden) enligt 2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med 

lämningstyper) 

☐ ☒ 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur), alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Planen bedöms ej påverka några kulturella värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K2
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?utm_source=fornsok&utm_medium=block&utm_campaign=ux-test
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/7317/Varia%202014_18.pdf?sequence=1
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/L%C3%A4mningstypslistan_ver-4_1_20140626.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
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Bedömning av påverkan, kulturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Kulturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex arkeologisk undersökning så kommenteras det nedan). 
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar Planen bedöms ej påverka några kulturella värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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Checklista, naturvärden 
 

Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till naturvärden.   

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen.  

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa. 

 

Förekomst 

Ja Nej 

Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets 

bilaga 1; Arter & naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt 

naturvärde (Skogens pärlor; Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur) ☐ ☒ 

Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer ☐ ☒ 

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från 

bilaga 1 i Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 

☐ ☒ 

Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets 

bilaga 2 som förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – 

Bevarandestatus i Sverige) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 

☐ ☒ 

Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 
☐ ☒ 

Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § 

Artskyddsförordningen) Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och 

övervintringsområden) 

☐ ☒ 
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http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-naturtyper-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/GetMetaData?UUID=3B1E0948-EF32-4EC6-8ECF-70156DD99093
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-faglar-Sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/listor/natura-2000-arter-i-sverige.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Publikationer/Arter%20och%20naturtyper%20i%20habitatdir_litet%20format.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/?bet=sfs-2007-845#P4
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/Bilaga4_Nyckelbegrepp_reproduktion.pdf
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Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken) 

(Förekomst undersökt via artportalen) 
☐ ☒ 

Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer ☐ ☒ 

Beskrivning 

 

 

 

Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg 

2020-01-20 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 

antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 

utpekade naturvärdet. 

Förekomst 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 

natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 

1) 
☐ ☒ 

Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur) ☐ ☒ 

Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒  

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐ ☒ 

Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i 

översiktsplan) 
☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 
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http://artfakta.artdatabanken.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Nationalparksforordning-1987_sfs-1987-938/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P4
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P9
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P10
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P27
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2014/NFS-201429---Forteckning-over-naturomraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P11
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-1252/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P12
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K7P13
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Jordabalk-1970994_sfs-1970-994/#K7
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skyddad-skog/Naturvardsavtal/
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/naturvardsavtal/naturvardsavtal-riktlinjer-20130620.pdf
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P3
http://web05.lansstyrelsen.se/RUM/katalogen/ekologisktkansligaomraden.asp
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/GetMetaDataURL?metaDataURL=http://mdp01.vic-metria.nu/geonetwork/srv/en/csw?request=GetRecordById!!!service=CSW!!!version=2.0.2!!!elementSetName=full!!!id=bf435698-15a4-4b0b-85ec-727605a0a6ba!!!outputSchema=csw:IsoRecord
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning 

 

 

Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

 

Bedömning av påverkan, naturmiljö 
 

Bedömning av påverkan Naturmiljö 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex naturvärdesinventering, NVI, så kommenteras det nedan).  
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/?bet=1998:808#K3P6
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-svar/varldsarv/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Biosfaromraden/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Vatmarkskonventionen/
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
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Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kommentar Planen förväntas inte påverka några skyddsvärda naturvärden. 

Rekommendationen är dock att spara den befintliga grönytan och utveckla den 

biologiska mångfalden på denna.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

  

84



 
 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 

 13 (24) 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN-2018-2421 
Antagandehandling 2 

2021-03-08 rev 2021-04-26 

 
 

Checklista, sociala värden 
 

Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till sociala värden.  

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen. 
Förekomst 

Ja Nej 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
☐ ☒ 

Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. 

badplatser, skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, 

vandringsleder, jakt och fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 

☐ ☒ 

Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § 

PBL) 
☐ ☒ 

Tysta områden ☐ ☒ 

Turistdestinationer ☐ ☒ 

Mötesplatser ☐ ☒ 

Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet ☐ ☒ 

Beskrivning De gröna värdena har möjlighet att stärka rekreation i området och kan 

bidra till ekosystemtjänster.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg 

2020-01-20 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan 

antas komma att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller 

utpekade sociala värdet. 

Påverkan 

Ja Nej 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur) ☐ ☒ 
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Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad 

natur) 
☐ ☒ 

Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB ☐ ☒ 

Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; 

Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan) ☐ ☒ 

Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur) , alternativt 

landskapsbild som bedöms värdefull ur lokalt perspektiv 
☐ ☒ 

Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒ 

Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 

(Skyddad natur) 
☐ ☒  

Världsarv (Information) ☐ ☒ 

Biosfärsområden (Information; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Arvid Lindblad, Hållbarhetsstrateg 

2020-01-20 
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Bedömning av påverkan, sociala värden 
 

Bedömning av påverkan Sociala värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex möjligheter för kompensation, så kommenteras det nedan).  
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kommentar Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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Checklista, materiella värden 
 

Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att 

påverkas av planen. 

 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Påverkan 

Ja Nej 

Skog (skogsbruk) ☐ ☒ 

Fiske (vilt och odling) ☐ ☒ 

Ängs- och betesmark (jordbruk) ☐ ☒ 

Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk) ☐ ☒ 

Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) ☐ ☒ 

Färskvatten (ytvattentillgångar) ☐ ☒ 

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) ☐ ☒ 

Mineraler, bergarter, jordarter ☐ ☒ 

Energiresurser (t.ex. torv, kol) ☐ ☒ 

Färskvatten (grundvattentillgångar) ☐ ☒ 

Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer, och fossil) ☐ ☒ 

Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) ☐ ☒ 

Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, 

regionnät, lokalt elnät, transformator- och kopplingsstationer, 
☐ ☒ 
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utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla, gasledningsnät, 

drivmedelstationer för båt och bil) 

Omsorg och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, 

funktionshindrade och äldre) 
☐ ☒ 

Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) ☐ ☒ 

Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och 

avloppsvatten, reservoar, brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, 

tömningsstationer för båt) 

☐ ☒ 

Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) ☐ ☒ 

Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, 

kriminalvård, kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och 

immigrationskontroll) 

☐ ☒ 

Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och 

stationer, färjelägen, hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
☐ ☒ 

Beskrivning Genom området går en fiberledning och en elkabel, hänsyn kommer tas till 

detta i planläggningen. I övrigt inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma 

att påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden 

förekommer) 
☐ ☒ 

Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur) ☐ ☒ 

Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) ☐ ☒ 

Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 

kap 5 § MB) 
☐ ☒ 

Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) ☐ ☒ 

Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 

energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 

kap 8 § MB) 

☐ ☒ 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända värden.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Bedömning av påverkan, materiella värden 
 

Bedömning av påverkan Materiella värden 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare 

utredning, t ex fördjupad inventering, så kommenteras det nedan).   
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kommentar Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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Checklista, risker för människors hälsa eller för miljön 

 

Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild 

hänsyn till risker för människors hälsa eller för miljön. 

 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas 

komma att påverkas av planen.   

Förekomst 

Ja Nej 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och 

skred, torka, värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
☐ ☒ 

Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- 

och flygolycka) 
☐ ☒ 

Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, 

vibrationer, ljus, lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande 

ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar) 

☐ ☒ 

Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, 

transportstörning, drivmedelsbrist 
☐ ☒ 

Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, 

elektromagnetiska fält) 
☐ ☒ 

Utomhusmiljö (t.ex. lokalklimat, skuggning) ☐ ☒ 

Beskrivning Inga kända risker.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

 

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i 

de områden som kan antas påverkas av planen. 

Förekomst 

Ja Nej 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade 

eller föreslagna åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 

2014) 

☐ ☒ 
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Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller; Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om 

omgivningsbuller) 

☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, 

se statusklassn.) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se 

statusklassning) 
☐ ☒ 

Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; 

HVMFS 2012:18; statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för 

havsmiljön som fastställs 2016.) 

☐ ☒ 

Beskrivning Ingen betydande påverkan. Dock kan hårdgörande av hela parkeringsytan 

medföra en ökad belastning på dagvattensystemet.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Björn Holm, Ekolog 

2020-01-20 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för 

miljön. 

Beskrivning Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Björn Holm, Ekolog 

2020-01-20 

 

Bedömning av påverkan, risker för människors hälsa 
eller för miljön 
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Bedömning av påverkan Risker för människors hälsa eller för miljön 

Sammanställning 

 

Ja Nej 

Kan nedanstående frågor besvaras? (Om Nej och det krävs ytterligare utredning, 

t ex bullerutredning, så kommenteras det nedan). 
☒ ☐ 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 

miljön? 
☐ ☒ 

Kommentar Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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Sammanvägd bedömning 
 

Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser Förekomst 

Ja Nej 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? ☐ ☒ 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? ☐ ☒ 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 

miljön? 
☐ ☒ 

Bedömning Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på kulturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på naturvärden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på sociala värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på materiella värden? ☐ ☒ 

Kan planen antas medföra negativ påverkan på risker för människors hälsa eller 

för miljön? 
☐ ☒ 
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Bedömning Ingen betydande påverkan.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 

omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga 

ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 

betydande? 

Beskrivning Nej.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 

Beskrivning Bedöms ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning Bedöms ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Bedöms ej aktuellt.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 
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I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens 

miljölagstiftning? 

Beskrivning Ingen betydelse.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Daniel Johansson, Miljöstrateg 

2020-01-20 

Motiverat ställningstagande 

Vid undersökning av betydande miljöpåverkan har ingen negativ påverkan på naturmiljö, 

kulturmiljö, materiella värden, sociala värden, eller annat identifierats.  

 

Ställningstagande gjort av: 

Miranda Boëthius, planeringsarkitekt 

2020-01-20 
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Förfarande 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2019-08-21 (MBN § 118/2019) beslut 

om att upprätta en detaljplan för aktuellt område. 

 

Planen hanteras med ett standardförfarande, då syftet inte är i strid mot 

översiktsplanen och inte anses vara av betydande allmänt intresse eller i 

övrigt av stor betydelse eller kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

Detaljplaneförslaget har samråtts och varit föremål för granskning enligt 

plan- och bygglagen 9 kap 8–37 §§. 

 

Handlingar har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, 

Länsstyrelsen, Lantmäteriet, kommunala organ och berörda organisationer. 

Planhandlingarna har även varit tillgängliga på miljö- och byggnadskontoret 

samt funnits på Vimmerby kommuns hemsida under hela granskningstiden. 

 

I enlighet med inkomna samråds- och granskningsyttranden har 

planförslaget ändrats och justerats enligt granskningsutlåtandet. 

 

Detaljplanen är framtagen med stöd av plan- och bygglagen (2010:900). 

Samråd 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-02-12 (MBN § 26/2020) beslut 

om samråd. Samråd har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 kap 11–17 

§§. Samrådstiden var 19e februari – 11 mars 2020 (tre veckor). 

 

Samrådshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-02-03 

Planbeskrivning, 2020-01-28 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-01-21 

Fastighetsförteckning, 2020-01-07 

 

Yttranden från 7 instanser inkom, varav 2 utan erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet    2020-02-24 

Länsstyrelsen Kalmar län   2020-03-05 

 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen/gatukontoret 2020-03-09 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB)  2020-03-11 

Räddningstjänsten Vimmerby  2020-02-25 

Pensionärsrådet   2020-03-09 
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Övriga: 

E.ON    2020-02-20 

  
Inkomna synpunkter föranledde följande ändringar av planhandlingarna: 

Plankartan 

-Planbestämmelse för största tillåtna byggnadsarea borttagen.  

Plan-och genomförandebeskrivningen 

Justering av text under följande rubriker:  

- ”Bebyggelse” på sidan 11 

- ”Gator och trafik” på sidan 11 

- ”Dagvattenhantering” på sidan 12  

- ”Miljökvalitetsnormer för vatten” på sidan 15 

- ”Miljökvalitetsnormer för luft” på sidan 16 

- ”Miljökvalitetsnormer för buller” på sidan 16 

- ”Ekonomiska konsekvenser” på sidan 16 

- ”Fastighetsfrågor” på sidan 18 

- ”Tekniska utredningar” på sidan 18. 

Granskning (1) 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2020-05-13 (MBN § 55/2020) beslut 

om granskning. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 

kap 18–22 §§. Granskningstiden var 20e maj – 10e juni 2020 (3 veckor). 

 

Granskningshandlingar: 

Plankarta med bestämmelser, 2020-03-04 

Planbeskrivning, 2020-05-04 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-01-21 

Fastighetsförteckning, 2019-01-07 (bifogas ej) 

 

4 granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav 2 utan erinran. 

Myndigheter: 

Lantmäteriet  2020-05-25 

Länsstyrelsen Kalmar län 2020-06-10 

 

Kommunala organ: 

Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) 2020-06-09 

 

Övriga: 

Brynjan 1, Fredrik och Annelie Ericsson  2020-06-04 

 

Inga ändringar gjordes i planhandlingarna. Detaljplanen godkändes i miljö- 

och byggnadsnämnden och lämnades över för antagande.  
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2020-10-27 (§ 408/2020) beslöt dock kommunstyrelsen att återremittera 

planen till miljö- och byggnadsnämnden.  

Beslut om återremittering togs för att ytterligare beakta konsekvenserna för 

trafiksäkerhet som planförslaget innebär. Planförslaget omarbetades och 

följande ändringar gjordes: 

Plankartan:  

Yta med beteckning C (centrum) minskades ner och ersätts med GATA.  

Yta med beteckning B (bostäder) tillkom och ersatte del av det som tidigare 

varit GATA. 

Plan- och genomförandebeskrivningen:  

s. 4 Justering av text under rubriken Planens syfte och huvuddrag 

s. 8 Justering av text under rubriken Pågående markanvändning 

s. 11 Justering av text under rubriken Övergripande mål 

s. 17 Justering av text under rubriken Fastighetskonsekvenser 

 

Granskning (2) 

Till följd av de förändringar som gjordes i planhandlingarna efter 

granskning 1 så togs beslut om att skicka ut planen på ytterligare en 

granskningsrunda (granskning 2).  

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-03-18 (MBN § 40/2021) beslut 

om granskning 2. Granskning har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 

kap 18–22 §§. Granskningstiden var 25e mars – 19 april 2021 (3 veckor). 

Granskningshandlingar 2: 

Plankarta med bestämmelser, 2021-03-08 

Planbeskrivning, 2021-03-08 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-08 

Fastighetsförteckning, 2021-03-01 (publiceras ej) 

 

5 granskningsyttranden inkom under granskningstiden, varav 3 utan erinran. 

Myndigheter: 

Länsstyrelsen Kalmar län 2021-04-19 

Lantmäteriet 2021-03-29 

Kommunala organ: 

Samhällsbyggnadsavdelningen/gatukontoret 2021-04-09 

VEMAB 2021-04-19 
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Övriga: 

Skanova (Telia Company) AB 2021-04-19 

Sammanställning av yttranden 

Nedan redovisas sammanfattningar av inkomna yttranden. Endast samråds-

yttranden med kvarstående synpunkter som inte har beaktats i planarbetet 

har redovisats tillsammans med granskningsyttrandena. Yttrandena följs av 

miljö- och byggnadsförvaltningens kommentarer. 

Samtliga yttranden finns i sin helhet tillgängliga på miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Vimmerby kommun. 

Granskning 1 

Brynjan 1, Fredrik och Annelie Ericsson 

Hej 

Vill här med överklaga framtida detaljplan Vimmerby 3:3 "Gula kiosken" 

som skulle innebära avstängning av gata/or för en verksamhet med oklar 

inriktning. Detta innebär försämrad tillgänglighet till våran fastighet och 

ökad trafik genom bostadsområde (Vikingagatan). Befintliga 

parkeringsplatser borde räcka till för tänkt verksamhet som redan är 

utbyggt, (är väl inte ett nytt ICA som ska öppnas). Ser redan nu tendenser 

till att ägare till ny verksamhet slarvar med yttre miljö med spillvirke efter 

utbyggnad av befintlig kiosk ligger utspritt runt fastighet i flera månader, 

fulla soptunnor, lie högt gräs m.m. Om nu personen i fråga vill utöka en 

redan mättad verksamhet så får man stark överväga att flytta verksamhet till 

mer lämplig plats utan att bebygga/inskränka på offentlig gata/or. 

Mvh Fredrik Ericsson och Anneli Ericsson Gillegatan 2 Vimmerby 

Kommentar: Bedömningen som gjorts av tjänstemän på planavdelningen 

tillsammans med tjänstemän från gatuavdelningen är att förändringen som 

planförslaget innebär skulle bidra till att trafiksituationen som helhet blir 

bättre. Trafikmätningar är gjorda, och analyser av dessa visar att de negativa 

konsekvenserna av trafikomläggningen antas bli marginella. Eftersom 

trycket är stort på mark för växande verksamheter i Vimmerby är det viktigt 

att planera för att de verksamheter som finns ska ha möjlighet att expandera. 

För sådana fall behöver det finnas en planberedskap som gör det möjligt att 

på ett mer effektivt sätt utnyttja mark i centrala Vimmerby.   

Lantmäteriet 

Om parkeringen avser att lösa parkeringssituationen för 

centrumverksamheten bör man redogöra för en gemensam lösning. Om 

kommunens intention med planen å andra sidan är att parkeringen ska vara 

101



 
 

Granskningsutlåtande 2   

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
MBN 2019–2421 
Antagandehandling 

2021-04-26 

 
 

6 (7) 
 

under allmänt ansvar bör parkeringsområdet istället planläggas som 

allmän platsmark. 

Kommentar: Kommunen jobbar med flexibla och hållbara planer, även när 

vi planerar för parkering. Kommunen vill i framtiden ha möjlighet att 

reservera parkeringsplatser för exempelvis hyresgäster. Som kommunen ser 

det innebär parkering på kvartersmark i det här fallet att det blir möjligt att 

ha allmänna parkeringsplatser såväl som att hyra ut platser om behov 

uppstår. Bedömningen är därför att planen blir allt för låst om parkeringen 

planläggs som allmän platsmark. 

Granskning 2 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Rådgivande synpunkter 

Plankarta.  

Länsstyrelsen anser att ett mer lämpligt alternativ är att dra om 

planområdesgränsen så att området med användningen bostäder utesluts. 

Kommentar: Synpunkten noteras. 

Skanova 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 

nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 

samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Skanovas synpunkter har noterats. 

Sammanfattning 

Samråd, granskning 1 och 2 har genomförts enligt plan- och bygglagen 5 

kap 11, 12 respektive 18 §§.  

Yttranden från 8 olika instanser/sakägare inkom under samråds- och 

granskningstiden. Planhandlingarna har ändrats efter granskningen 1 och har 

därför skickats ut på en andra granskningsrunda (granskning 2).  

Yttranden från 5 olika instanser/sakägare inkom under granskning 2. Inga 

ändringar har gjorts i planhandlingarna inför antagande. 
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Ställningstagande 

Detaljplanen bedöms vara klar för att antas enligt PBL 5 kap 27§. 

 

 

Nora Razma 

planeringsarkitekt 
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§ 263  2021/407 2021.4200  
 

Omdisponering investeringar 2021 september 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige godkänna omdisponering av 
investeringar för 2021 enligt förslag inom ramen för 80 mkr. 
 

Sammanfattning 
 
Alla belopp nedan är i tusen kronor. 
      
Minskning av beslutade investeringar 
   Beslut KS Minskning Totalt 
Ny förskola Nybble  17 280    12 780   4 500 
Vård/Omsorg Nybble    5 000      4 350      650 
Frödinge kök     7 500      4 000   3 500 
Inventering avfallsdeponier      200         200          0 

Summa minskning:    21 330 
 

Utökning av beslutade investeringar 
 
   Beslut KS Ökning Totalt 
 
Exploatering Nybble  4 500    600 5 100 
Exploatering Stubingränd  2 900    500 3 400 
Kontaktcenter  1 700 1 000 2 700 
Nosshult norra parkering     600    300    900 
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Byte av gatljusarmaturer  1 700 1 300 3 000 
Vidareutveckling Vidala  2 300    500 2 800 
Kulturskolan invändigt  1 300    500 1 800 
Lek och badplatser     600 1 900 2 500  
Verksamhetsanpassning lokaler 2 400    350 2 750 
Asfalteringsprogram  3 200 2 000 5 200 
GC-väg Nosshult     100    100    200 
Trafiksäkerhetsåtgärder     500 1 000 1 500 
Bryggor      200 1 000 1 200 
Fritid – Elljusspår     500 1 000 1 500 
               Summa ökning:   12 050 
 
 
Nya investeringar 
 
Lastmaskin Gatukontoret   2 600 
Plog till traktor Gatukontoret     150 
Linjeringsrobot      160 
Vattentunna Gatukontoret      150  
Inventarier BUN      320 
Serveringslinje AL        300 
Mobila kyl- och värmeskåp     140 
Kulturskolan musikinstrument       200 
Fysisk aktivitet Rådhustorget        100 
Motionsspåret Vimmerby       600 
Spontanidrottsyta         150   
          Summa:  4 870 
 
 
Tidigare nyttjad ram är 79 650 tkr, förslaget omfördelar 16 920 tkr till 25 investeringar enligt 
ovanstående förslag. Fokus har varit att välja ut driftbesparande åtgärder och tidigarelägga 
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Kommunstyrelsen 

Datum  
2021-09-21 

 

 
 

kommande investeringar. Nyttjad ram blir då 75 240 tkr. Alla justeringar ryms inom den 
beslutade ramen från Kommunfullmäktige för 2021 på 80 miljoner kronor. 

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Ekonomikontoret 
Utvecklingsavdelningen 
Barn och utbildningsförvaltningen  
Socialförvaltningen 
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