
Ny detaljplan för

HOSSMO 1:53

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

DETALJPLANENS SYFTE 
Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadshus i 
direkt anslutning till Hossmo säteri söder om fastighe-
ten Hossmo 1:149. Den tillkommande bebyggelsen ska 
följa det existerande bebyggelsemönstret och underord-
na sig säteriets skala och position i landskapet.

BAKGRUND
En ansökan inkom 2015-11-01 gällande önskemål att 
uppföra ett 1-plans hus på en del av Hossmo 1:53. An-
ledningen till ansökan är ett generationsskifte på Hossmo 
säteri. Positivt planbesked gavs av kommunstyrelsens pla-
nutskott 2016-01-26 Dnr KS 2016/0045.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar
Bestämmelser utan beteckning gäller för hela planområdet
Endast angiven användning och utformning är tillåten

Kombinerad administrativ- och
egenskapsgräns

Detaljplanegräns

Användning av kvartersmark  (PBL 4kap 5§ punkt 3)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

BostäderB

Byggnad får inte uppföras (PBL 4 kap 11 § pkt 1 eller 16 § pkt 1)

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11§ pkt 1 eller 16 § pkt 1)

p1 Huvudbyggnad ska vara placerad minst 10 meter och maximalt
30 meter från fastighetsgräns mot GATA samt minst 4 meter från
övrig fastighetsgräns. (PBL 4 kap 16§ pkt 1)

f1 Ny bebyggelse ska utföras med hänsyn till säteriets
kulturhistoriska och akitektoniska värde. Ny
bebyggelse ska anpassas till omgivningens särprägel
i materialval, kulör och detaljeringsgrad.
(PBL 4 kap 16§ pkt 1)

f2 Fasadmaterial ska vara i trä (PBL 4 kap 16§ pkt 1)

e1 Största totala byggnadsarea är 250 m 2 varav
största byggnadsarea för uthus eller garage är 60
m2 (PBL 4 kap 11§ pkt 1)

Minsta respektive största tillåtna takvinkel i grader
(PBL 4 kap 11§ pkt 1 eller 16 § pkt 1)

d1 Minsta tillåtna fastighetsarea är 1500 m 2

(PBL 4 kap 18 § 1 st)

f3 Endast sadeltak (PBL 4 kap 16§ pkt 1)

u Marken ska vara tilltänglig för allmännyttiga underjordiska
ledningar (PBL 4 kap 6§)
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PLANFÖRSLAGET I KORTHET
Planen föreslår en ny bostadsfastighet vid Hossmo kyrkväg 
söder om Hossmo säteri. Den nya fastigheten föreslås få en 
area av 2000 kvadratmeter och en byggrätt på totalt 250 
kvadratmeter i byggnadsarea. Den nya bebyggelsen ska 
följa existerande byggnaders utformning i skala, uttryck 
och material. Kommunen har gjort en behovsbedömning 
och i den bedömt att genomförandet av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte. Relevanta 
miljöaspekter behandlas i planbeskrivningen.

Det rödmarkerade området visar planområdets geografiska avgränsning.Hossmo Säteri

Samråd
1 sept–25 sept  

2017

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR FINNS HÄR:
• Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A i 

Kalmar, under tiden 2017–09–01 till 2017–09–
25. Öppettiderna är  
mån-tors 08.00–12.00 • 13.00–16.00  
fre 08.00–12.00 • 13.00–15.30. 

• kalmar.se/detaljplaner 
• Kalmar stadsbibliotek

LÄMNA SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAGET:
Senast den 25 september 2017 måste vi få dina 
skriftliga synpunkter. Vänligen ange namn och 
adress.
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se
Vanlig post:
Kalmar kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Planeringsenheten, Box 611

VID FRÅGOR
Om du har frågor angående planförslaget är du 
välkommen att ringa Peter Skarpnord, planarki-
tekt, telefon 0480-450370 eller skicka ett mail till 
peter.skarpnord@kalmar.se
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