D183
Nämnd, förvaltning

Datum

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggförvaltningen

2016-12-08

Ärendenummer

2016-B0084

Detaljplan för

Sånnaböke 1:318
i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Granskning
Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under tiden 21 november – 6 december
2016. Planförslaget har funnits tillgängligt på kommunhuset och på kommunens webbplats
www.almhult.se/detaljplaner.
Inkomna yttranden utan synpunkter:
Lantmäteriet
E.ON Elnät Sverige AB
Trafikverket
Länsstyrelsen
Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Inkomna yttranden med synpunkter:
Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen
VA
Ny bebyggelse inom planområdet ansluts till kommunalt dricks- och spillvatten. All
anslutning av bebyggelsen ska följa allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen (ABVA).
Dagvattenhantering
Inom planområdet finns inte kommunalt dagvatten utbyggt. Det finns inte kommunalt
verksamhetsområde för anslutning av dagvatten.
Miljö- och byggförvaltningens kommentar; Ovanstående formuleringar av Tekniska
förvaltningen har lagts in under rubriken ”Tekniska genomförandefrågor” i
planbeskrivningen.
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Ej tillgodosedda synpunkter
Synpunkten från Tekniska förvaltningen bedöms vara tillgodosedd.
Förändringar som har gjorts i detaljplanen (i antagandeförslaget):
Planbeskrivningen
Planbeskrivningen har, under rubriken ”Vatten- och avlopp”, kompletterats med texten ”Ny
bebyggelse inom planområdet ansluts till kommunalt dricks- och spillvatten. All anslutning av
bebyggelse ska följa kommunens allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)”. Texten ”Inom planområdet finns inte kommunalt
dagvatten utbyggt. Det finns inte kommunalt verksamhetsområde för anslutning av
dagvatten.” har också lagts till under rubriken ”Dagvattenhantering”.
Älmhults kommun
Miljö- och byggförvaltningen den 08 december 2016

Henrik Johansson
Stadsarkitekt

Peter Hultin
Planarkitekt

Antagen av Miljö- och byggnämnden 2016-12-12, § 89
LAGA KRAFT 2017-01-11
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