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Utställning av tematiskt tillägg för vatten- och avloppsplan. Nybro 
kommun, Kalmar län

Rubricerat förslag har insänts till länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap. 16 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska bifogas den antagna planen.

LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
Länsstyrelsen ska enligt 3 kap.16 § under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
   1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken,
   2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
miljöbalken inte följs,
   3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
   4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
   5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen har inga synpunkter på det tematiska tillägget. Länsstyrelsens synpunkter under 
samrådet har blivit besvarade. Det tematiska tillägget kommer vid antagande bli ett viktigt 
verktyg för kommunen i sitt fortsatta arbete inom samhällsplaneringen. VA-planen är 
välstrukturerad, lättläst och redogör de viktiga frågorna på ett integrerat sätt i förhållande till 
gällande översiktsplan. 

Deltagande
Beslut att avge detta yttrande har fattats av länsarkitekt och chef för samhällsbyggnadsenheten 
Pär Hansson efter föredragning av planarkitekt Ted Kransby. I ärendet har även vattenplanerare 
Eva Hammarström, miljöskyddshandläggare Frida Fröberg, miljöskyddshandläggare Niklas 
Fredin samt vattenhandläggare Amie Ringberg deltagit.

Pär Hansson
Ted Kransby

Handlingen är signerad digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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