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SAMRÅD
24 JUNI - 9 AUGUSTI 2020

Vad innebär förslaget?

Syftet med föreliggande detaljplan är att 
utöka markanvändningen från att främst varit 
industriändamål till ändamål för bostäder, 
äldreboende, centrumverksamhet och lättare 
verksamheter. Syftet är även att reglera befintlig 
utfyllnad som deponi, för att denna ska kunna styckas 
av från industrifastigheten inför en försäljning eller 
utveckling av den senare.

Tre genomgripande frågor som måste beaktas i 
planarbetet är planområdets bebyggelsekaraktär 
och den deponi av keramikskärv som verksamheten 
fyllt ut mot Östersjön. Vidare är planområdet lågt 
beläget och planområdet måste exploateras med 
hänsyn till klimatförändringar, d.v.s. ligga utom risk för 
havsnivåhöjningar samt extremvattenstånd.
Planförslaget avser även till att bevara den 
bebyggelsekaraktär som idag finns i området genom 
regleringar av bl.a. utnyttjandegrad, byggnadernas
höjd och bevarandevärda element. Detaljplanen 
innebär även att berörd del av gällande plan från 
1959 upphävs.

Planområdet är beläget i Timmernabben. Området 
avgränsas i norr av Sjögången (lokalgata), i väst av 
Strandavägen, i söder av Nyemåla 3:14, och i öst av 
Timmernabbeviken.

Vad innebär detta för mig/oss?

Ett förslag till detaljplan har tagits fram och ställs 
nu ut för samråd för kända sakägare och berörda 
hyresgästorganisationer och till de myndigheter, 
sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 
väsentligt intresse av förslaget. 

Som berörd fastighetsägare, innehavare av servitut, 
myndighet, organisation eller på annat sätt berörd 
har Ni möjlighet att ta del av samrådshandlingarna 
och lämna synpunkter på förslaget.

Fastighetsägare uppmanas att underätta 
hyresgäster, inneboende eller ny ägare.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan kan förstås som ett juridiskt bindande 
dokument mellan kommun, stat, markägare, 
grannar och andra berörda. En detaljplan innehåller 
bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad 
den ska användas till. Syftet är att göra avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen för att nå en 
god helhetslösning.

Planen ligger sedan som grund för beslut om t.ex. 
bygglov. En detaljplan gäller tills dess att den 
upphävs eller täcks över av en ny.

Planområdets lokalisering och avgränsning
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GRANSKNING
XX MÅNAD - XX MÅNAD 20XX

Planområdet i centrala Timmernabben

Vad händer nu?

Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, 
vilket innebär två skeden berörda får möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och 
granskningsskedet. 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 
under granskningsskedet kan förlora rätten att 
senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. 
Synpunkter som lämnats tidigare i planprocessen 
behöver inte upprepas.

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas kunna anta 
detaljplanen under slutet av 2020.

Underlag
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Bygglov
kan sökas

Detaljplaneprocessen
Under samråd och granskning �nns 
möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget.  Därefter beaktas om möjligt 
inkomna synpunkterna och planen 
lämnas vidare till kommunfullmäktige 
för antagande. Berörda personer och 
organisationer vars synpunkter ej 
beaktats har därefter möjlighet att 
överklaga antagandebeslutet inom tre 
veckor.

Lagakraft innebär att 
detaljplanen blir 
juridiskt bindande. 

Översiktsplanen 
är vägledande i 
alla detalj-
planearbeten

Ex. Utredningar och analyser av 
planområdet och konsekvenser 
av planförslagets genomförande

Har du synpunkter?

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska 
beaktas i det fortsatta planarbetet? Dina synpunkter 
måste ha kommit in till Tekniska förvaltningen senast 
den 9 augusti 2020. Synpunkter ska framföras 
skriftligt och avsändarens namn samt adress eller 
fastighetsbeteckning ska finnas.

Hur kan jag få mer information?

Förslaget finns tillgängligt på följande platser:

• Kommunhusets entré, Kvarngatan 2, Mönsterås.
• Tekniska förvaltningens anslagstavla, plan 3 , 

Kvarngatan 2, Mönsterås
• Hemsidan: monsteras.se/Bo-bygga/Kommunens-

planarbete

På grund av rådande omständigheter med 
pågående pandemi kommer inget öppet 
samrådsmöte för allmänheten hållas. 

För vidare upplysningar, frågor om planförslaget eller 
kring processen, kontakta planarkitekt Frida Emtorp,  
0499-170 00, frida.emtorp@monsteras.se
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