2018-03-09

Utvecklingsavdelningen
Samhällsbyggnad
sambygg@savsjo.se

Tillägg till PLANBESTÄMMELSER samt PLANBESKRIVNING.
Ändring genom tillägg till förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen del av
Sävsjö (Kistegårdsområdet). Laga kraft 29:e september 1964.
GRANSKNING
INFORMATION
Kommunen har upprättat ett tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning som omfattar del
av kvarteret Smörblomman i Sävsjö samhälle som nu ställs ut för granskning till berörda under
perioden 2018-05-14 till och med 2018-06-04. Detta tillägg syftar till att upphäva en
tomtindelning som inte behövs. Eftersom tomtindelningsplaner nu är bestämmelser i gällande
detaljplaner kan en äldre sådan motverka en ändamålsenlig utveckling av marken, om den i
övrigt är planenlig.
Planhandlingarna är bifogade samt finns tillgängliga på samhällsbyggnadsenheten på
Tillväxthuset i Sävsjö.
SAMRÅD
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. När ett förslag till detaljplan har varit på
samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga förslaget, innan det kan antas,
vara tillgängligt för granskning två veckor. Endast de som under samråd- eller
granskningsskedet framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda har rätten att överklaga
kommunens antagandebeslut.
SYNPUNKTER
Skicka dina synpunkter senast 4 juni 2018 genom att använda svarstalongen nedan och
returnera i bifogat svarskuvert. Det går också bra att mejla. OBS att det är viktigt att ni besvarar
oavsett hur ni ställer er till förslaget och vi är tacksamma för att ni skickar in ert svar.
UPPLYSNINGAR
Lämnas av Åsa Elmersson eller Jan-Olof Olson.
Telefon: 0382-152 00
E-post: sambygg@savsjo.se
Klipp loss och posta i bifogat svarskuvert
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Granskningstid 2018-05-14 – 2018-06-04

Vi/jag har tagit del av förslaget och:
Vi/Jag godkänner förslaget
följande erinran
(skriv gärna ett separat yttrande om utrymmet inte räcker till
………………………………………………………………………………………………………...........

Namn och adress

……………………………………………………………………………………………………………….
Fastighet, organisation eller annat
Postadress
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Internetadress
www.savsjo.se

Telefon
0382-152 00

E-post
sambygg@savsjo.se

