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Samrådsredogörelse 

Kinda kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för Rimforsa 9:62. Syftet med 

planförslaget är att möjliggöra bebyggelsen av två nya flerbostadshus. Planförslaget har varit 

ute på samråd mellan den 23 april till den 17 maj. Under denna period har planförslaget 

funnits tillgängligt på biblioteken i Kisa och Rimforsa, kommunkontoret och på kommunens 

hemsida.  

 

Sammanställning av samrådsyttranden 

Organisation  Datum Sakägare  Notering 

Försvarsmakten 2019 04 23 Nej  Inget att erinra 

Skanova 2019 04 29 Nej Inget att erinra 

Handikapprådet 2019 05 02 Nej Inget att erinra 

Eon 2019 05 10 Nej Inget att erinra 

Hållbart Rimforsa 2019 05 16 Nej Kommentarer om byggnadsmaterial 

och byggprocessen. 

Lantmäteriet  2019 05 17 Nej Kommentarer på grundkartan 

Privatperson 1  2019 05 17 Nej Kommentarer på våningshöjd samt 

tillgänglighet. 

Länsstyrelsen  2019 05 22  Nej Kommentarer om Hälsa och säkerhet 

samt miljökvalitetsnorm vatten. 

 

 

Sammanfattning av synpunkter från det offentliga samrådet 

Ett offentligt samråd hölls på torsdagen den andra maj i församlingsgården i Rimforsa. Mötet 

skedde i form av ett öppet hus där allmänheten fick ställa frågor om förslaget. En 

presentation av detaljplaneprocessen och planförslaget hölls även. Fem personer besökte 

mötet och representanter från Kinda kommun och Kinda hus fanns på plats. Synpunkter som 

framkom på planförslaget gällde byggnadshöjden. Några personer tyckte att man skulle 

bygga högre. Överlag så tyckte folk att det behöver byggas mycket mer i Rimforsa än vad det 

görs i dag. Trafiksituationen i Rimforsa diskuterades också då denna behöver förbättras för 

oskyddade trafikanter. 
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Sammanfattning av inkomna yttranden under samrådstiden 

 

1.Hållbart Rimforsa 

Kinda kommun ska aktivt arbeta med att minska miljöbelastningen 

Ett sätt att aktivt arbeta med detta är att när det gäller nya bostadshus inom Rimforsa 9:62 

(liksom vid all nybyggnation) se till att dessa: 

1. Byggs av alltigenom miljövänliga material. 
2. Färdigställs genom en byggprocess som är så lite miljöbelastande som möjligt. 
3. Uppförs på ett sätt så att de håller i befintligt skick så länge som möjligt. 
4. Förbereds för att det, då det en gång är dags för rivning, ska vara möjligt att 

återanvända/återvinna ingående byggelement. 
5. Utformas så att energiåtgången i bostäder och övriga utrymmen blir så låg som möjligt. 

(Gäller isolering, ljusinsläpp, etc.) 
6. Förses med solceller på all lämplig takyta. (När det gäller harmoniering med omgivningen 

torde det vara mer lämpligt att förse även befintliga byggnader inom fastigheten med 
solceller än att avstå detta på de nya.) Att inte ta tillvara den gratis inströmmande 
solenergin, som gör en sådan investering lönsam inom inte alltför lång tid, borde räknas 
som ekonomisk misshushållning. 

 

Kommentarer:  

En ny detaljplan för Rimforsa 9:62 håller på att utformas. En detaljplan bestämmer hur mark 

och vatten skall användas inom ett vist område. Planen kan reglera saker som till exempel, 

hur högt och mycket man får bygga inom fastigheten, vart vägar skall gå och vilken mark som 

skall vara allmän plats. Byggnadsmaterial och hur byggprocessen sker är faktorer som en 

detaljplan inte kan reglera. Inte heller kan den ställa krav på solceller på taken. I detta fall har 

exploatören Kindahus meddelat ett de inte kommer att sätta solceller på taket eftersom det 

ligger i öst västligt läge och därför blir solinstrålningen för låg.   

 

2.Lantmäteriet 

1. Officialservitutet 05-TJR-550.1 redovisas som en ledningsrätt i grundkartan. Det finns 

såväl servitut som ledningsrätter som gäller inom planområdet. Ledningsrätten 0513- 02/ 5.1 

redovisas inte i grundkartan. 

2. Det finns ett antal objekt i teckenförklaringen som saknas i grundkartan . 

 

Kommentar:  

Grundkartan uppdateras enligt lantmäteriets kommentarer. 
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3.Privatperson 1 

I första hand anser jag att det är dåligt markutnyttjande att bara bygga i två våningar. Det 

första argumentet mot att istället bygga tre våningar som jag hörde var att då skulle det 

krävas hiss. Det är ett synnerligen kortsiktig och dålig invändning. Tre våningar med hiss 

skapar tolv lägenheter som är tillgängliga för ALLA. Istället för fyra som är tillgängliga för 

ALLA. Jag har senare hört argumentet att bakomliggande bottenlägenheter i suterränglängan 

skulle skuggas om man bygger tre våningar. Om så skulle vara fallet så föreslår jag att man 

gör om de lägenheterna till verksamhetslokaler istället. 

I andra hand - om det ändå byggs två våningar - så anser jag att man ska bygga med hiss, 

trots att det inte krävs. Då får man åtminstone åtta lägenheter som är tillgängliga för alla. Vi 

vill att äldre ska flytta från sina hus till lägenhet. Då går det inte an att bara kunna erbjuda 

fyra lägenheter utan trappor.  

Kommentarer:  

Kinda kommun har valt att tillåta en byggnad med två våningar för att inte skugga 

bakomliggande hus. Att göra om det bokomliggande huset till verksamhetslokaler är i 

dagsläget inte aktuellt. En detaljplan styr inte över om ett hus har hiss eller inte. 

 

4.Länsstyrelsen 

Riksintresse 

Föreslagen detaljplan ligger inom tre av Försvarsmaktens riksintressen, stoppområde för 

höga objekt, MSA-områden samt område med särskilt behov av hinderfrihet. Länsstyrelsen 

bedömer att föreslagen detaljplan inte kommer påverka riksintressena negativt. 

Hälsa och säkerhet 

Enligt uppgift är en fjärrvärmeanläggning belägen inom fastigheten. Länsstyrelsen ser positivt 

på att denna avses försörja den nya byggnaden med energi. Anläggningen kan dock ge 

upphov till störningar i form av buller från transporter och fläktar samt damning från 

hanteringen av bränsle. Mot bakgrund av detta bör kommunen göra en bedömning kring 

risken för störningar från energianläggningen och utveckla detta i planbeskrivningen. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) Vatten 

Av planbeskrivningen framgår att ”dagvatten från hårdgjorda markytor ska avledas till 

omgivande grönytor inom fastigheten och att fördröjning och infiltration av dagvatten ska 

eftersträvas”. Länsstyrelsen skulle önska en tydligare beskrivning över hur detta praktiskt ska 

genomföras. Dagvatten från exempelvis parkeringsytor för med sig föroreningar 

frånatmosfäriskt nedfall och från fordon. Givet att dagvattenhanteringen sker genom 

infiltration i grönytor och via dagvattenbrunnar till kommunala dagvattenledningar får det 

antas att en del av dagvattnet når recipienten som i detta fall torde vara Åsunden. Denna 
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utgör dricksvattentäkt för Rimforsa samhälle och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus p g a 

kvicksilver och bromerade difenyletrar. Ett kommunalt vattenskyddsområde i syfte att 

skydda dricksvattnet är fastställt och det planerade området är beläget inom den sekundära 

skyddszonen. Till vattenskyddsområdet finns förskrifter och Miljökontoret i Kinda är 

tillsynsmyndighet för dessa föreskrifter. Det är således angeläget att i möjligaste mån 

begränsa utsläppen av föroreningar till recipienten. Länsstyrelsen anser därför att 

kommunen på ett tydligare sätt bör beskriva hur man avser förhålla sig till aktuellt 

vattenskyddsområde samt MKN vatten. I planarbetet behöver kommunen belysa hur planen 

kan bidra till att nå MKN för vatten i Åsunden. Länsstyrelsen vill här erinra om att det inte 

räcker att säkerställa att kvaliteterna inte försämras utan åtgärderna inom planområdet får 

inte heller förhindra att MKN, d.v.s. god status kan uppnås. 

 

Allmänt och rådgivande 

Behovsbedömning av MKB 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av planen inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan. 

Övrigt 

Länsstyrelsen ser positivt på om även gatan har höjdangivelser. 

 

Kommentarer:  

Störningsriskerna från fjärrvärmeanläggningen beskrivs närmare i planbeskrivningen. 

Planbeskrivningen kompletteras även med en lista på vilka riksintressen som påverkas. 

Planen kommer även att kompletteras med en dagvattenutredning. Denna utredning skall 

beskriva hur planförslaget påverkar vattenskyddsområdet och miljökvalitetsnormen för 

vatten. Området avvattnas mot sjön Järnlunden och inte Åsunden. 

 

Slutsats  

Efter inkomna synpunkter kompletteras planförslaget enligt följande: Grundkartan 

kompletteras enligt lantmäteriets anvisningar. Störningar från anläggningen ska beskrivas 

och bedömas ytterligare i planbeskrivningen med avseende på buller från transporter och 

fläktar, samt damning från hantering av bränsle.  

En dagvattenutredning tilläggs planbeskrivningen, denna beskriver hur planförslaget 

påverkar vattenskyddsområdet och miljökvalitetsnorm för vatten. Planen beskriver tydligare 

hur lekplats skall kunna anordnas inom planområdet. En illustration över punkthuset som 

planen medger inarbetas i planen 
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Följande kommer inte helt eller delvis att få sina synpunkter tillgodosedda 

Synpunkter om val av byggnadsmaterial solceller och hiss kommer inte att bli tillgodosedda i 

detaljplanen. Inte heller synpunkten på att bygga ett hus i tre våningar. 

 

Ställningstagande  

Samråd har skett enligt Plan- och bygglagen 5 kap. Inkomna yttranden bedöms inte utgöra 

något hinder för det fortsatta arbetet och efter utförda justeringar av förslaget kan 

samhällsbyggnadsnämnden besluta om att godkänna detaljplaneförslaget och lämna ut det 

för granskning.  

 

 

 

Medverkande tjänstemän 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Susanna Dahlman planarkitekt på Kinda kommun.  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 


