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Figur 1 – Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt 

 

 

 

 

 



Dnr: SBN 2020/140  2(35)  

Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå 

konsekvenserna av planens genomförande.  

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som 

skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen ska 

regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och 

genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning 

• Plankarta med bestämmelser  

• Illustrationskarta 

• Bullerutredning för Strandtorget, daterad 2016-02-10 

• Undersökning av betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag 

För att nå kommunens mål att bli 10 000 invånare krävs det möjlighet till nya bostäder. 

I västra delen av Hovmantorp finns det mark utmed Västergatan samt Stamvägen som 

idag är obebyggd vilken skulle kunna vara lämplig för ny bebyggelse av bostäder i form 

av flerfamiljshus, friliggande villor och kedjehus. Detaljplanen medför en förtätning i 

befintligt område som redan har utbyggd infrastruktur. Fler boende kan i sin tur leda till 

utökad service.  

Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den östra delen av 

området tillåts utöver bostäder även ett LSS-boende. Ett LSS-boende innebär bostäder 

med särskild service för vuxna som har ett behov av stöd och hjälp enligt LSS (Lagen 

om stöd och service till funktionshindrade). För den sydöstra delen av planområdet 

medges utöver bostäder även ett LSS-boende och en ny förskola. Flexibiliteten i 

detaljplanen med de olika användningarna gör att området går att använda utefter de 

behov som finns både idag och i framtiden. 
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Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Figur 2 - Processen vid standardförfarande 

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i västra delen av Hovmantorp med närhet till tåget, 

kollektivtrafik och dagligvarubutiker. Området omfattar ungefär 4 hektar (cirka 42 000 

kvadratmeter) och ligger utmed Västergatan och Stamvägen, i direkt anslutning till 

befintlig bebyggelse bestående av kedjehus, radhus och friliggande villor. I norr, söder 

och öster övergår sedan landskapet till skogsmark. Norr om planområdet ligger 

järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 130–160 meter från 

Kust till kustbanans spårområde. Två befintliga gång- och cykelvägar löper igenom 

planområdet från öster till väster, se figur 3 på nästa sid.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga 

utbredning markerad med röd streckad linje 

Markägande 

Marken inom planområdet ägs till största delen av Lessebo kommun och ingår i 

fastigheten Hovmantorp 7:1. Gatumarken ägs av kommunen. Det finns två privatägda 

villafastigheter inom planområdet, Ekebäcken 1 & 2 och Dalsänkan 8, se figur 4 nedan.  

Berörda fastigheter Ägandeform 

Hovmantorp 7:1 Lessebo kommun 

Ekebäcken 1 & 2 Privat fastighetsägare 

Dalsänkan 8 Privat fastighetsägare 
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Figur 4 – Kommunal 

mark 

(genomskinligt grå) 

och privatägd mark 

(genomskinligt 

grön) inom 

planområdet 

(streckad röd linje)  

 

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-05-05 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan  

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut större delen av det aktuella 

planområdet som ”befintliga bostäder”, men mer specifikt om hur området är tänkt att 

utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen. Den nordvästra och östra delen av 

planområdet är inte utpekat som mark för något specifikt ändamål i översiktsplanen. Det 

aktuella planförslaget bedöms ändå ha stöd i gällande översiktsplan genom att 

möjliggöra för Hovmantorps tätort att växa genom förtätning. Enligt översiktsplanen 

bör ny bostadsbebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av 

redan bebyggda områden och i lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik, service 

och infrastruktur i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar. 

Planförslaget innebär en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse, vilket innebär 

ett effektivt och hållbart markutnyttjande och god resurshållning samt utnyttjande av 

befintlig infrastruktur. En utveckling av planområdet innebär även en naturlig förtätning 

med blandande funktioner i form av förskola, LSS-boende, småskaliga verksamheter 

och varierande boendeformer i redan befintlig bebyggelsemiljö. Planförslaget följer 

översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.  
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Detaljplaner som berör planområdet    

Planområdet är till största delen detaljplanelagt sedan tidigare. För det aktuella 

planområdet gäller ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för ett område 

söder om Ingelstadsvägen, Hovmantorps samhälle”, lagakraftvunnen den 23 april, 

1976, vars genomförande har gått ut. I den gällande detaljplanen är aktuellt planområde 

planlagt för allmän platsmark avsett för park eller plantering respektive gata eller torg 

samt kvartersmark för bostadsändamål. En liten del av planområdets nordvästra del är 

inte detaljplanelagt sedan tidigare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Figur 5 – Gällande detaljplan 

för aktuellt planområde, 

lagakraftdatum 1976-04-23 

 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

För att möta den förväntade befolkningsutvecklingen i linje med Lessebo kommuns 

målsättning är kommunen i behov av fler bostäder. Planförslaget innebär en förtätning 

med nya bostäder huvudsakligen genom att en del orörd och oexploaterad skogsmark 

norr om Västergatan och öster om Stamvägen tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 

Aktuell skogsmark är idag planlagd som allmän platsmark för park eller plantering, men 

någon park eller plantering är inte iordningsställd i området. Detaljplanen innebär att en 

del av den allmänna platsmarken kommer att privatiseras. Motivet till att en del av 

parkområdet tas i anspråk till bostadsbebyggelse är att Lessebo kommun växer och det 

finns samtidigt ett stort behov av fler bostäder med möjlighet till kompletterande service 

inom västra delen av Hovmantorp. Planområdet utgör ett perfekt läge för förtätning och 

byggnation eftersom befintlig infrastruktur i form av gator, kollektivtrafiknät och VA-

nät är redan utbyggt i närområdet och kan då användas utan kostsamma nyinvesteringar. 

Kommunen är medveten om att naturmarken minskar i omfattning men konstaterar 

samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska behållas och 
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sparas i så stor utsträckning som möjligt. Kommunen bedömer att nuvarande skogsmark 

som berörs av planförslaget inte har några höga natur- och rekreationsvärden och som 

allmän parkyta nyttjas området väldigt lite i dagsläget. Det område som ianspråktas är 

en mindre del av ett större skogsområde och därför är bedömningen att påverkan för 

allmänheten är liten. Detta bedöms därför inte medföra någon avsevärd förändring för 

helheten eftersom mängden allmän tillgänglig parkmark fortsatt är hög i området, då det 

finns allmän platsmark både väster, norr och sydväst om planområdet. Kommunens 

bedömning är att det allmänna intresset av att bygga och skapa plats för fler bostäder i 

detta fall väger tyngre än ett bevarande av den berörda skogsmarken.  

Förutsättningar 

Befintlig bebyggelse och markanvändning  

Planområdet består till största del av obebyggd skogsmark med undantag för två 

bebodda villafastigheter i norr samt en gammal förfallen jordkällare i väst. Tidigare har 

en smedja legat inom planområdet längs Västergatan. Byggnaden var i dåligt skick och 

är idag riven. Planområdet innefattar även vägnät för både biltrafik och gång- och cykel. 

Det finns även inom planområdet en mindre asfalterad yta öster om Stamvägen som 

tidigare använts som uppställningsplats för återvinningsstationer men nu används som 

en spontan parkeringsplats. På fastigheten Ekebäcken 3, öster om aktuellt område finns 

idag en större verkstadsbyggnad som har en byggnadshöjd på cirka 8 meter. På 

fastigheten har det bedrivits verkstadsindustri mellan åren 1937 fram till januari 2010 av 

tre stycken olika verksamhetsutövare (AB Malmens Metallfabrik, Hovmaporten samt 

LAIO Metall AB), dock bedrivs för närvarande ingen verksamhet där. Öster om 

planområdet, på fastighet Dacke 3 finns även en befintlig industrilokal i två plan för 

Strömmarnas Verkstads AB. Närområdet består framförallt av blandad bebyggelse med 

friliggande villor, parhus samt mindre flerbostadshus med tillhörande trädgårdar och 

komplementbyggnader, uppförda under slutet av 1900-talet. Området uppvisar en 

blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande 

fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts. Husen i 

närområdet är uppförda i en till två våningar med inredda vindar som är av varierade 

ålder och storlek, där bostadshuset får uppta max 25 % av fastigheten. 

 
 



Dnr: SBN 2020/140  8(35)  

Figur 6 – Befintlig verkstadsbyggnad på Kärr 15                           Figur 7 – Befintlig industribyggnad på Kärr 18 

Figur 8 – Fastigheten Ekebäcken 1 & 2   Figur 9 – Fastigheten Dalsänkan 8 

Figur 10 – Bilden visar parkeringsplatsen inom planområdet        Figur 11 – Befintlig jordkällare  

 



Dnr: SBN 2020/140  9(35)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12 – Bilden visar 

intilliggande bebyggelse 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 13 – Bilden visar 

intilliggande bebyggelse 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 14 – Bilden visar radhus 

i närområdet  
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Geotekniska förhållande  

Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i och omkring 

planområdet av fast morän, vilket bedöms vara en stabil grund. Jorddjupet i 

planområdet bedöms vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och 

jorddjupet bedöms marken ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet. Vid 

ny byggnation kan geotekniska undersökningar behöva tas fram.  

Radon  

Ny bebyggelse ska alltid uppföras radonsäkert. Rikt- och gränsvärden för radon är 

fastställda av Boverket och Folkhälsomyndigheten och regleras i Boverkets byggregler. 

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddet beaktas och kontrolleras vid bygglovsgivningen.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Markfuktigheten i planområdet är relativt lågt. Området 

bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid beräknade framtida 100-års flöden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 – 

Markfuktighetskarta där blå 

färg visar områden som 

förväntas ha högre 

markfuktighet. Bild tagen från 

Skogsstyrelsens GIS-databaser 
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Mark och vegetation  

Området är en del av ett stort sammanhängande skogsområde som avskiljer flera 

bostadsområden ifrån varandra. Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och 

består till stor del av skogsmark, både barr- och blandskog. Större delar av planområdet 

är planlagt som parkmark men brukas inte som park utan står outnyttjat. Marken är 

flack utan några större nivåskillnader. Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden 

eller värdefull vegetation enligt Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 

sökdatabaser. Cirka 90 meter söder om planområdet finns en nyckelbiotop bestående av 

1,1 hektar barr- och lövskog med visst inslag av grova ekar och tallar samt död ved. 

Nyckelbiotopen ligger utanför planområdet och bedöms inte påverkas eller förändras av 

aktuellt detaljplaneförslag, se sid 12. I Artdatabanken finns inga fynd under perioden 

1950–2020 av rödlistade arter inom planområdet. Inga speciella arter, träd eller 

signalarter påträffades vid det översiktliga fältbesöket i området. Öster om planområdet 

finns däremot ett mindre avskärande dike som genomkorsar skogspartiet i nordost-

sydöstlig riktning. Diket rinner ner till sjön Rottnen och används för att avleda vatten 

från angränsande skogsmark, men sällan innehåller vatten. Detta dike hamnar utanför 

det aktuella planområdet och bedöms inte ha några värden för allmänhetens 

tillgänglighet till strandnära lägen eller för växt- och djurlivet. Kommunen bedömer att 

detta dike inte omfattas av strandskydd. Detta behandlas mer ingående under rubriken 

Strandskydd i avsnittet Förutsättningar. 

Figur 16 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet  
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Figur 17 – Kartan visar nyckelbiotopen i planområdets närhet. 

Fornlämningar och kulturmiljö 

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Cirka 140 meter sydväst om planområdet 

finns ett stort fornlämningsområde i form av en fossil åker av typen röjningsröseområde 

med blästbrukslämning. Detta område ligger utanför det aktuella planområdet och ett 

genomförande av planen påverkar inte fornlämningen i något avseende. Någon särskild 

inventering eller utredning har inte bedömts vara nödvändig. Alla fornlämningar såväl 

kända som okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med 

exploatering eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta 

fornlämningar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs 

län. 

 Figur 18 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar fornlämningsområdet i närområdet.  
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Marknivå 

Större delen av planområdet är relativt flackt men på ett par ställen inom området finns 

det några mindre branter och gropar. Enstaka stora block finns också i terrängen. 

Höjdskillnaden inom planområdet enligt bilden nedan varierar mellan cirka +152 och 

+169 med de högre marknivåerna i huvudsak i områdets norra delar och de lägre i söder 

och öster.  

Figur 19 – Kartan med höjdpunkter inom och utom planområdet 

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. Strax 

utanför den östra delen av planområdet rinner ett litet vattendrag, Ekebäcken som går 

genom skogsområdet i nordost-sydöstlig riktning, vilket sedan rinner vidare söderut ner 

mot sjön Rottnen. Då det inte finns en skarp gräns mellan naturliga och artificiella 

vattendrag är det inte möjligt att göra något generellt uttalande att just detta vattendrag 

omfattas av strandskydd eller inte. En sådan bedömning görs istället från fall till fall. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i ett tidigt skede haft kontakt med Länsstyrelsen i 

Kronobergs län för att klargöra vattendragets karaktär och om detta ger upphov till ett 

strandskyddsområde eller inte. Länsstyrelsen har vid granskning av vattendragets längd 

(relativt kort), var det börjar (vid landsvägen) samt formen på det (uträtat och tydligt) i 

Länsstyrelsens GIS-databas. Länsstyrelsen har bedömt att detta rör sig om ett dike, se 

gul markering i figur 19. Diket är cirka 800 meter från Kust till kustbanan till utloppet i 

Rottnen och den är som bredast cirka 1,5 meter. Detta dike används idag för att avleda 

vatten från angränsande skogsbruksmark och i viss mån även hanterar dagvatten från 

närliggande bostadsområden. Vid platsbesök kunde det konstateras att diket har 

grumligt vatten med en begränsad vattenföring förutom vid perioder med omfattande 
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nederbörd. Diket och omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga naturvärden och 

vegetationen vid diket är densamma som övriga delar av skogsområdet. Varken 

värdefulla, ovanliga eller känsliga arter vilka skulle kunna indikera ett naturligt 

vattendrag har kunnat påvisas eller observerats. Vid platsbesöket konstaterades också att 

diket är kulverterat under befintliga gång- och cykelvägar som binder samman 

Stamvägen och Linnégatan och har därmed troligtvis letts om.  

Hänsyn har även tagits till det befintliga diket genom att en remsa planläggs som 

naturmark ”NATUR i plankartan” längs med planområdets östra fastighetsgräns som 

ska fungera som en barriär som markerar den avgränsning som gäller mellan det 

befintliga diket och det aktuella området som ska exploateras. Utgångsläget är ett 

avstånd på cirka 4,5 meter från angränsat dike och den delen lämnas orörd. Det aktuella 

diket är av sådan ringa art att den inte finns med dokumenterad i VISS (vattenkarta över 

vattenförekomster).  

Med hänsyn till ovan information bedömer kommunen att strandskyddsdispens inte 

gäller för detta dike på grund av att det är skapad av människor; så kallad artificiellt 

dike. Ett dike är inte ett vattendrag i strandskyddets mening och således ger det inte 

upphov till ett strandskyddsområde. Kommunen hänvisar till Mark- och 

miljööverdomstolen dom; målnummer M 10756-14 (2015-06-11).  

Figur 20 – Kartan över planområde och sträckning av dike 
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Figur 21 – Foton som visar diket öster om planområdet, vilket kommunen inte bedömer omfattas av strandskydd   

En liten del av planområdets södra del berörs av strandskydd från sjön Rottnen, vilken 

har ett utökat strandskydd på 200 meter. En liten del av planområdet ligger innanför den 

yttre strandskyddsgränsen och har ett avstånd av minimum 140–160 meter. Den yta där 

strandskyddet upphävs är cirka 2 700 kvadratmeter stort. I den nu gällande detaljplanen 

från 1976 har strandskyddets upphävts. Vid ny planläggning återinträder strandskyddet 

och får upphävas i behövliga delar i en ny detaljplan enligt 4 kap. 17 § PBL, förutsatt att 

det finns särskilda skäl för upphävandet enligt 7 kap. 18 § MB. Strandskyddet föreslås 

upphävas inom kvartersmarken för bostadsändamål, se figur 22 på nästa sida. De 

särskilda skälen som åberopas för upphävandet är följande: 

o Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.  

o Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen.  

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är enligt 2 kap. 3 § p. 5 ett allmänt 

intresse. Det allmänna intresset är tätortsutveckling av Hovmantorps tätort. Detaljplanen 

möjliggör för byggandet av fler attraktiva bostäder av olika typer och upplåtelseformer i 

västra delen av Hovmantorp, vilket kan ge en positiv påverkan på ortens 

befolkningstillväxt. Detaljplanen innebär en utveckling och förtätning i redan befintlig 

bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande och god resurshållning 

samt utnyttjande av befintlig infrastruktur. Detta innebär att inga stora och kostsamma 

investeringar behöver göras i samband med nybyggnationerna, vilket följaktligen 

innebär att det inte förordas några väsentliga ingrepp i naturen för ett 

plangenomförande. Ett ökat antal invånare i kommunen anses ge utvecklingsmöjligheter 

för vård, skola och turism. En utveckling av planområdet innebär även en naturlig 

förtätning med blandande funktioner i form av förskola, LSS-boende, småskaliga 

verksamheter som långsiktigt kommer att ge fördelar för hela samhället. Planområdet är 

väl avskilt från området närmast strandlinjen genom dels höjdvariationer och dels 

genom en befintlig bilväg, Kårlandavägen som ligger mellan planområdet och närmaste 

sjö, vilket i det aktuella fallet är Rottnen. Aktuell plats har därmed tappat betydelse för 
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allmänhetens tillgänglighet till stranden. Detta medför att det inom det strandskyddade 

området inte blir någon förändring i förhållande till hur den nuvarande situationen ser 

ut. Allmänheten har även god tillgänglighet till Rottnens strandzon genom andra 

stigar/vägar i planområdets närhet och allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas 

inte. Inte heller påverkas växt- och djurlivet inom Rottnens strandområden då avståndet 

mellan planområdets södra gräns och strandområden är som minst cirka 140–160 meter.  

Med hänvisning till ovanstående anser kommunen att intresset att ta området i anspråk 

på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset (4 kap. 17 § 

PBL och 7 kap 18 § andra stycket MB) och det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 

MB för ett sådant beslut. Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan 

förses med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är 

upphävt”. För natur- och gatuområdet upphävs inte strandskyddet utan det kommer 

finnas kvar.  

Figur 22 – Kartan visar planområdet med svart streckad linje och strandskyddat området med röd markering. Den 

yta där strandskyddet avses upphävas är markerad med en gul transparent yta 
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Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom yttre vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Rottnen, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna 

innebär bland annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte 

får ske utan medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.   

Åtgärder som behöver göras i området, som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 

miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering 

och byggande av anläggningarna i området.  

Gator och biltrafik 

Planområdet nås idag via Västergatan (väg 845) och Stamvägen, vilket det även 

kommer att göras efter exploateringen. Västergatan har skyltad hastighet om 40 km/tim 

och är en statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. Stamvägen är en mindre 

kommunal väg med hastighetsgränsen 40 km/tim. Västergatan och Stamvägen har en 

gatubredd på cirka 8 meter utan strikt trafikseparering, men hastigheterna är låga och 

trafiksäkerheten bedöms vara god. En mindre vändplats finns i området för att 

möjliggöra vändning utan att köra in på fastighetsmark. Övriga gator utanför 

planområdet utgör lokalgator. Nedan visas fotografier tagna från Västergatan och 

Stamvägen.  

Figur 23 – Bilden till vänster visar Stamvägen och bilden till höger visar Västergatan (väg 845) 
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Gång- och cykelvägar 

Det går även att nå planområdet österifrån via två separata gång- och cykelvägar 

avskilda från biltrafiken som förbinder och kopplar ihop villaområdena i öster och 

väster, se figur 24. Gång- och cykelvägarna har en bredd på cirka 3 meter och är 

asfalterade där kommunen är väghållare. Hela sträckan är belyst. De två gång- och 

cykelvägar löper genom skogen och används för motion och som ett promenadstråk som 

bidrar till rekreation för de boende i området. Befintliga gång- och cykelvägar 

säkerställas och regleras genom planbestämmelserna GÅNG och CYKEL (gång- och 

cykelväg) på plankartan. Några planer på att förändra dessa två gång- och cykelvägar 

finns inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 – Planområdets 

läge i förhållande till 

omgivningen. De ljusgula 

stråken visar gång- och 

cykelvägar inom och 

utom planområdet  

Figur 25 – Foton som visar befintliga gång- och cykelvägar som löper genom planområdet 
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Riksintresse 

Planområdet ligger enligt Länsstyrelsen GIS-databas inte inom något område som 

omfattas av riksintresse.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden.   

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 1,2 km bort från planområdet och där finns bland 

annat en sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, 

livsmedelsbutik, restaurang och konditori. Lessebo tätort har en hälsocentral och ligger 

cirka 12 km bort.  

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet 

till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 600 meter. Området har 

goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till 

Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö 

och Lessebo.  

Lek och rekreation 

Då planområdet till största delen består av tät skog finns det få möjligheter till 

rekreation på grund av tillgänglighet.  

Parkering 

För befintliga villafastigheter sker parkering på den egna fastigheten.                                 

För verksamheterna i anslutning till planområdets östra del sker parkering på 

parkeringsplatser inom den egna verksamhetens fastighet.  

Farligt gods  

Kust- till kustbanans spårområde norr om planområdet är en transportled för farligt 

gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 

transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 

godstransporter. Järnvägsspåret ligger mer än 130 meter från planområdet, detta anges 

som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen). Ny bebyggelse kommer som närmast vara cirka 

130–160 meter från spårområdet och påverkas därmed inte av någon risk. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att risker från järnvägsspåret inte behöver 

studeras för att uppfylla kraven i Länsstyrelsens riktlinjer i aktuellt fall. En riskanalys 

har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga. 

Detaljplaneförslaget bedöms inte heller medföra en ökad transport av farligt gods.  

Markföroreningar 

Marken inom planområdet är skogsmark och är sedan tidigare obebyggt. I länsstyrelsen 

GIS-databas finns inga områden inom planområdet utpekade eller klassade som 

potentiellt förorenade. I närområdet finns potentiellt förorenad mark på fastigheten 

Ekebäcken 3 där det tidigare bedrivits Malmens metallfabrik verksamhet 1937–1969 

som är klassad till riskklass 1, mycket stor risk. Öster om planområdet ligger en 
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industrilokal (Strömmarnas Verkstads AB) som är klassad till riskklass 2, stor risk, se 

figur 26 nedan. WSP Sverige AB har fått i uppdrag av Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU) att utföra en översiktligt miljöteknisk markundersökning inom 

fastigheten Ekebäcken 3, daterad 2020-06-16. Syftet med undersökningen har varit att 

utreda bland annat föroreningssituationen i sediment, yt- och grundvatten samt de ytliga 

områdena med metallföroreningar inom fastigheten.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 – Utdrag ur länsstyrelsens register 

över potentiella och konstaterade 

förorenade områden.  

Enligt tillgängliga underlag och uppgifter finns det inget som tyder på att 

föroreningsämnen har spridits in på de närliggande fastigheter till följd av 

verksamheten. Flygbilden nedan visar olika provtagningspunkter. De punkter som är 

rödmarkerade har halter under eller precis inom preciseringarna för KM (normal 

bostadskvalitet, känslig markanvändning) i södra delområdet. Det indikerar att 

föroreningen har konstaterats inom aktuell fastighet och inte sträcker sig ner mot 

bostaden i väster eller ner mot skogspartiet i söder. Förorenings spridning i grundvattnet 

är huvudsakligen låga och indikerar därmed inte någon påtaglig föroreningssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 – Provtagningskarta 

för den utförda miljötekniska 

markundersökningen, år 2020, 

WSP Sverige AB 
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Någon byggnation på ovan nämnda fastigheter är inte aktuell och föroreningen betraktas 

som sannolikt begränsad till Malmens utbredning. I dagsläget finns ingen indikation på 

markföroreningar inom det aktuella planområdet. Markförorening på de närliggande 

fastigheterna bedöms därmed sammanfattningsvis inte utgöra något hinder för att 

planlägga planområdet för bostäder.  

Den som äger eller brukar en fastighet ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat 

genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB 

kap. 10§ 11). Exploatörer ansvarar för sanering av eventuella markföroreningar inom 

deras fastighetsgräns. Detta enligt tillsynsmyndighetens krav. Om föroreningar 

påträffas, till exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd 

om hur hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). Exploatören 

ska då utföra/komplettera markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.   

Buller 

Norr om planområdet ligger järnvägsspår (Kust till kustbanan) och minsta avstånd från 

planområdet till Kust till kustbanans spårområde är drygt 130 meter. Enligt Banverkets 

beräkningar passerar cirka 11 300 tåg/år varav cirka 10 600 persontåg och 440 godståg 

förbi Hovmantorp. I samband med en planändring på andra sidan Rottnen för 

Strandtorget gjordes en bullerutredning utifrån tågtrafiken utförts av WSP Sverige AB, 

daterad 2016-02-10. I denna utredning beskrivs hur bullervärdena ser ut på fastigheten 

Strandtorget i förhållande till en möjlig bostadsbebyggelse. Det uppmättes då att på ett 

avstånd av cirka 130 meter mellan järnvägen och Strandtorget var bullernivåerna 50–55 

dBA ekvivalent och 75–85 dBA maximal. Eftersom det är samma järnväg och i samma 

samhälle kommer ingen ny bullerutredning att tas fram. Bedömningen är att dessa 

uppmätta värden kan användas som underlag även för detta detaljplaneförslag. 

Bullerutredningen från WSP daterad 2016-02-10 bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

Riktlinjer finns antagna av riksdagen för trafikbuller vid infrastrukturprojekt. Dessa 

nedanstående riktvärden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation av LSS-boende, se figur 28 på nästa sida. Om 

dygnsekvivalenta ljudnivån överskrids vid fasad så ska minst hälften av bostadsrummen 

(rum för daglig samvaro och sovrum) i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Det gäller även att minst hälften av bostadsrummen 

i en bostad ska vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 

mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om den maximala ljudnivån på 70 dBA ändå 

överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 

per timme mellan kl. 22.00 och 06.00. För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller 

istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad. I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt 

möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder ska inriktning vara att inomhusnivåerna inte 

överskrids. Uteplatser kan ordnas i skydd av bostäderna. Uteplats ska enligt samma 

förordning klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. 
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Figur 28 – Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar enligt SFS 2017:359 

Enligt Naturvårdsverket och Boverkets rekommendationer för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA samt den maximala 

bullernivån 70 dBA underskridas på delar av skolgården som är avsedda för lek, 

rekreation och pedagogisk verksamhet. Målsättningen är att övriga ytor ska ha högst 55 

dBA. Det allmänna rådet för lokaler för undervisning är 45 dBA i maximal ljudnivå och 

30 dBA i ekvivalent ljudnivå i inomhusnivå. Föreslagna riktvärden redovisas i figur 28. 

Dessa riktvärden ska följas och bör inte överskridas. 

Figur 29 – Riktvärden för trafikbuller på skolgård 

Beräkningarna för fastigheten Strandtorget visar att både ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer vid fasad och uteplatser överskrider gällande riktlinjer. Med hänsyn till dessa 

bullernivåer måste all ny villabebyggelse som planeras närmast järnvägen i den norra 

delen av planområdet uppföras och konstrueras så att gällande riktvärden följs vid 

exploatering. Detta kan främst göras genom att utveckla en tyst sida, se över 

fasadmaterial, fönsterdimensionering, ventilation eller dylikt. Det är även möjligt att 

bygga på ett sätt som möjliggör sovrum i delen av bostaden längst från järnvägen. 

Genom att placera en komplementbyggnad vid fastighetsgräns mot järnvägen bildas 

även en bullerskyddande/ljuddämpande åtgärd för de boende. Det är även viktigt att i 

exploateringen ta hänsyn till hur uteplatser placeras med tanke på bullernivåerna. Detta 

bör dock kunna lösas genom en genomtänkt placering och planläggning av byggnader 

samt skärmar vid uteplatser.  

Den bullerkälla som kan påverka planområdet är Västergatan (väg 845) som är en 

statlig allmän väg som Trafikverket är väghållare för. För Västergatan har det gjorts en 

uppskattad trafikmätning som visar att Västergatan idag har en uppskattad 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 331 fordon/dygn, varav antalet lastbilar är 21/dygn 

(NVDB, mätår 2020). Hastighetsbegränsningen på Västergatan är 40 km/tim, vilket ger 

bullernivåer på cirka 50 dBA 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur mycket 
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bullrar vägtrafiken?”. Detta innebär att bullervärdena håller sig inom de ramar som gör 

att ljudnivån är acceptabel. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta 

mättillfälle, men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet 

bedöms trafikökningen som marginell. Eftersom trafikmängden är förhållandevis liten 

anses denna beräkning vara tillräcklig och kommunen gör bedömningen att ingen 

särskild utförlig bullerutredning behöver tas fram.  

Den andra vägen som också kan förväntas ge upphov till viss risk för bullstörning är 

Stamvägen. Stamvägen är en mindre lokalgata som trafikförsörjer villafastigheter i 

närområdet och ansluter till Västergatan. Den är asfalterad och har en för sitt ändamål 

lämplig standard. Den skyltade hastigheten är 40 km/tim på Stamvägen. Det finns inga 

uppmätta trafikmängder på den aktuella vägen. Enligt ”Hur mycket bullrar vägtrafiken” 

från Boverket genererar en uppskattad trafikmängd på 3000 fordon per dygn (högt 

räknat) och skyltad hastighet 40 km/h samt ett avstånd om 10 meter från vägmitt (lägsta 

angivna parametrar) en ekvivalent ljudnivå om 60 dBA till följd av trafiken, vilket är 

under riktvärdena för buller vid bostadsbyggnader enligt de nya riktvärdena från 1 juli 

2017. Högst trafikmängd passerar på Västergatan och trafiken på Stamvägen är 

betydligt lägre då endast fastighetsägarna som bor i närområdet nyttjar denna väg.  

Konsekvenser avseende buller 

Planområdets främsta markanvändning kommer att vara bostäder. Inom den östra delen 

av planområdet möjliggörs utöver bostäder även ändamålen förskola och LSS-boende 

inom samma yta. Eftersom detaljplanen är flexibel är det svårt att veta vilken typ av 

verksamhet som kommer att etablera sig i den östra delen av planområdet samt vilken 

trafikmängd det för med sig. I framtiden kan det ske en trafikökning då planförslaget 

möjliggör för en ny förskola, LSS-boende och fler bostäder kan tänkas bli bebyggda i 

området, vilket kan medföra en ökning av bullernivån för fastigheter längs med 

Västergatan och Stamvägen. Den ökning av trafik som kan väntas i och med 

planförslaget bedöms inte påverka trafikbullernivåerna i sådan grad att lämpliga 

åtgärder inte kan vidtas om behovet uppstår. Trafiksituationen kan även regleras med 

bland annat fysiska farthinder om behov finns. Förskolan som tillkommer i detta 

område kan generera en ökad mängd trafik, vilket kommer att innebära fler människor 

och rörelser på platsen, framförallt under vardagar vid hämtning och lämning av barn. 

Fler fordonsrörelser bedöms inte påverka planområdets lämplighet för användningen då 

det sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. Den begränsande 

trafikmängden och låga hastigheten på omkringliggande gator bedöms inte heller det ge 

upphov till trafikbuller som överskrider riktvärdena, då det endast pågår under en 

begränsad tid (morgon och kväll) och enbart under vardagar. 

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. Det finns redan idag bebyggelse inom närområdet och det 

aktuella planförslaget handlar om att denna bebyggelse ska kunna kompletteras med ny 

bostadsbebyggelse, vilket inte bedöms medföra någon större påverkan på befintlig 

trafiktillförsel. Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar 

för att riktvärdena inte överskrids inomhus och de kan i bygglovsskedet behöva visa hur 

det som man tänker bygga klara gällande bullerregler samt tillskapandet av en tyst sida. 

Riktvärdena för buller bevakas och hanteras i bygglovsskedet och bygglov får inte ges 

innan erforderliga bulleråtgärder har säkerställts.  
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Planförslag 

Ny bebyggelse 

Detaljplanen innebär att behovet av fler bostäder tillfredsställs i ett attraktivt och 

centralt läge i Hovmantorps samhälle. Totalt sett föreslås cirka 28 000 kvadratmeter 

användas för bostadsändamål i form av friliggande villor, kedjehus, flerbostadshus 

(lägenheter) och liknande. Föreslagen ny bostadsbebyggelse är fördelad på tre områden, 

ett längs med Västergatan och Stamvägen samt ett på skogsmarken i södra delen av 

planområdet. Detaljplanen ger också möjlighet till en flexibel användning av vissa ytor 

inom planområdet, till exempel förskola, LSS-boende och bostäder eller en kombination 

av dessa. Då omkringliggande bebyggelse varierar mycket i storlek och utseende så 

finns inga krav i detaljplanen på hur bebyggelsen ska utformas i form, färg eller 

material i syfte att inte låsa områdets utformning allt för mycket.  

Figur 30 – Illustration av hur planområdet kan komma att byggas ut. Illustrationen är inte bindande utan endast ett 

exempel på en möjlig utformning 
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B1 (Villabebyggelse) utmed Västergatan 

Figur 31 – Utsnitt ur plankartan  

Figur 32 – Utsnitt ur illustrationskartan 

Med ändamålet bostäder eller bostadsändamål menas även bostadskomplement av olika 

slag. Boendet är verksamhetens huvudsyfte och ska dessutom ha varaktig karaktär. I 

begreppet bostäder ingår villor, flerbostadshus (lägenheter), gruppbostäder, kedjehus 

och liknande. I den norra delen av planområdet tillåts endast villabebyggelse vilket 

regleras med bestämmelsen B1. Detta för att komplettera bostadsutbudet i området. Här 

blir fastigheterna relativt stora, mellan cirka 1 200 – 2 200 m2. Högsta tillåtna 

byggnadshöjd för byggnaderna på denna del av planområdet är 6,5 meter. 

Byggnadshöjd avser avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan 

fasadplanet och ett plan med 45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens 

tak. För villabebyggelserna tillåts maximalt 30% av fastighetsarean att tillåtas bebyggas 

med bostadshus och komplementbyggnader. Detta fastställs på plankartan genom 

bestämmelsen e1. Planbestämmelserna för den nya villabebyggelsen följer i hög grad de 

planbestämmelser som finns för intilliggande befintlig bebyggelse. En bestämmelse om 

att 1 000 kvadratmeter är minsta fastighetsstorlek föreslås för att säkerställa en 

ändamålsenlig indelning av fastigheterna, vilket regleras med egenskapsbestämmelsen 

”d1”. Dagvatten ska omhändertas, renas och fördröjas lokalt inom den egna fastigheten 

genom exempelvis infiltration innan det släpps ut till det kommunala 

dagvattenledningar. Längs Västergatan ligger ett område med prickmark där byggnader 

inte får placeras. I illustrationen ovan visas placering och möjlig utformning av 

villabebyggelserna. 
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BD1 (Bostäder/LSS-boende) utmed Stamvägen 

Figur 33 – Utsnitt ur illustrationskartan       Figur 34 – Utsnitt ur plankartan 

Östra delen av planområdet betecknat BD1 är avsett för bostäder och särskilda 

boendeformer (LSS-boende). Användningen har preciserats från vård (D) till LSS-

boende (D1). Genom att använda planbestämmelsen BD1 ges även möjlighet för dem 

som behöver mer vård att bo i området. Inom LSS-boende ryms även verksamhet som 

kompletterar den huvudsakliga användningen. Det kan till exempel vara matsal, 

kontorsyta och personalutrymmen. Byggrätten för bostäder och LSS-boende är 45% av 

fastighetsarean och byggnaderna föreslås uppföras med en högsta byggnadshöjd på 10,0 

meter, vilket möjliggör tre våningar, beroende på hur byggnaderna och 

takkonstruktionen utformas. Omfattningen av byggrätten motiveras utifrån centralt och 

attraktivt läge med möjlighet till förtätning. Här blir fastigheten cirka 5 500 m2 stor 

(natur- och gatuområdet är ej inräknat). En planbestämmelse ”b1” har lagts in i 

plankartan som reglerar att minst 35 % av markytan inom kvartsmarken ska vara 

genomsläpplig för infiltration av dagvatten. 
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BD1S1 (Bostäder/LSS-boende/förskola) utmed Stamvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 – Utsnitt ur illustrationskartan              Figur 36 – Utsnitt ur plankartan 

Östra delen av området, betecknat BD1S1 är avsett för bostäder, alternativt LSS-boende 

och/eller förskola. Kombinationen av bestämmelserna möjliggör en samverkan mellan 

verksamheterna. Bestämmelsen har stöd i 4 kap 5 § 1 st 3p PBL. Här föreslås möjlighet 

till uppförande av en ny förskola med plats för cirka 100 barn med sex avdelningar 

inklusive gemensamhets- och utevistelseytor. Byggrätten för bostäder, LSS-boende och 

förskola är 45% av fastighetsarean och byggnaderna föreslås uppföras med en högsta 

byggnadshöjd på 10,0 meter, vilket möjliggör tre våningar, beroende på hur 

byggnaderna och takkonstruktionen utformas. Detta är en generös byggrätt som ger 

verksamheterna möjlighet att utvecklas i takt med att behovet ökar. Här blir fastigheten 

cirka 11 800 m2 stor (natur- och gatuområdet är ej inräknat). Minst 35 % av markytan 

inom kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. 

Bebyggelsens utformning och placering kommer att utredas vidare under 

bygglovsskedet. 
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B (Bostäder) utmed Stamvägen 

Figur 37 – Utsnitt ur illustrationskartan                    Figur 38 – Utsnitt ur plankartan 

Södra delen av planområdet, betecknat B är avsett för bostäder. Här kan radhus eller 

kedjehus vara ett intressant alternativ. Högsta tillåtna byggnadshöjd på denna markyta 

är 6,5 meter och har anpassats till befintlig bebyggelse. Bestämmelsen e1 35 innebär att 

högst 35% av fastighetens area får bebyggas. Här blir fastigheten cirka 2 700 m2 stor 

(naturområdet är ej inräknat). Detta är lika mycket som tillåts i intilliggande detaljplan. 

Minst 35 % av markytan inom kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration 

av dagvatten. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 

Gator och trafik 

Gatunätet är redan utbyggt i området och kommer inte att förändras. Detaljplanen 

medför inga förändringar för gatunätet, gång- och cykelvägar. Befintliga gång- och 

cykelvägar inom planområdet planläggs som ”GÅNG och Cykel”. Planområdet avses 

att även fortsättningsvis trafikmatas och anslutas från Västergatan och Stamvägen. 

Vägarna klarar den trafikökning som tilltänkt byggnation bedöms alstra.  

Parkering 

Förtätning av planområdet kan innebära en ökning av antalet bilar till följd av 

tillkommande nya bostäder. Parkering ordnas generellt inom varje fastighet utifrån 

respektive fastighets behov. Det är fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. 

Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet.  

Friytor och skogsmark 

Planförslaget innebär att en del av den befintliga skogsmarken tas i anspråk för bostäder 

alternativt förskola eller LSS-boende. En stor del av skogsytan lämnas dock kvar i 

befintligt tillstånd för att bibehålla god tillgänglighet till skogsmarken och planläggs 

som ett naturområde, ”NATUR” på plankartan. Påverkan på naturvärdena i området 

som helhet bedöms dock som begränsad. Det finns ingen iordningställd plats för lek 

inom planområdet men möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda i anslutning 

till planområdet. Enligt Boverkets rekommendationer bör barn i förskola ha tillgång till 
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40 m2 friyta per barn för att kunna utöva lek och rekreation. Ambitionen med 

planförslaget är att skapa en förskola för cirka 100 barn med sex avdelningar. 

Byggrätten för förskolan i planförslaget anses ha tillräcklig yta för att säkerställa att 

förskolebarnen ska kunna utöva lek och rekreation på förskolegården.   

Ställningstagande och motivering 

Miljökvalitetsnormer för luft och buller 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Inga ämnen som regleras enligt MKN bedöms överskridas 

med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Partiklar uppstår vid förbränning men 

också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Viktiga källor är vägtrafik, 

energiproduktion och industrier. Tillkommande utsläpp utifrån föreslagen exploatering 

bedöms som mycket liten. 

Inga mätningar för luftkvaliteten har genomförts i Lessebo kommun, men den bedöms 

vara god. Då planområdet består av nästan endast skogsmark bedöms luftkvalitén vara i 

bra skick. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten 

eftersom de föreslagna markanvändningar ”BD1S1” som planen tillåter endast medför en 

mindre ökad biltrafik i området. Då planförslaget endast rör ett mindre antal bostäder 

lokaliserade intill ett tättbebyggt område bedöms bidraget till luftkvalitén från 

bostäderna enligt planförslaget bli försumbart liten. Området kommer att trafikmatas 

från befintliga vägar som har en relativt begränsad trafikmängd och området lämpar sig 

för boende, förskola och LSS-boende. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i 

anslutning till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. 

Planområdets centrala läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och 

cykelbanor minskar behovet av bil, vilket leder till att halterna ännu mer hålls nere. 

Naturområdet och övrig växtlighet inom området hjälper till att ta hand om eventuella 

luftföroreningar. Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap. 

miljöbalken.  

Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är sjön Rottnen, 

vilken har god kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt 

Vatteninformation Sverige (VISS). Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk 

status och uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk 

status då gränsvärdena för bland annat kvicksilver och flamskyddsmedel med påverkan 

på miljön (PBDE) överskrids. I Sverige överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga 

vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda 

problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av mindre stränga krav. Krav 

ställs istället på halten av kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på 

miljökvalitetsnormer för denna vattenförekomsten är att uppnå god ekologisk status 
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2027, då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom 

gränsvärdena för de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink, bly och koppar 

överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk status är att behålla den goda 

statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och kadmiumföroreningar.  

Planområdet omfattas inte av någon grundvattenförekomst som berörs av 

miljökvalitetsnormerna, men planområdet bedöms ligga inom yttre 

vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Rottnen. Detta innebär att spillvattenledningar 

med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar med direktutsläpp 

av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. Inga restriktioner för utsläpp av 

dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna, dock måste MKN för ytvattenförekomster 

följas. Då spillvattnet från planområdet avses ledas via nya ledningar till det kommunala 

ledningsnätet och sedan pumpas till reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen 

förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”.  

Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

bostäder, förskola och LSS-boende som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad 

gäller miljöpåverkan. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens 

för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Planområdet 

består i dagsläget av obebyggd skogsmark. En större mängd dagvatten kommer alstras 

när området exploateras och hårdgörs. Vatten som inte tas upp av växter, jord eller 

avdunstar leds via dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet som finns i området. 

Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I planförslaget föreslås en 

rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som genomsläppliga markbeläggningar, 

växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand om dagvattnet inom området bedöms 

som mycket god. Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkra att tillräckliga 

åtgärder anordnas för att inte överskrida riktvärdena eller öka mängden föroreningar 

från planområdet. Genom dessa begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av 

dagvatten där vattnet har möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i 

gröna ytor ovanför marken. Detta behandlas mer ingående under rubriken Dagvatten i 

avsnittet Ställningstagande och motivering.  

Kommunens bedömning är att detaljplanens påverkan på sjön Rottnen är begränsad 

därför att stora delar av naturmarken inom planområdet kommer att vara kvar samt att 

många ytor inom kvartersmark ska vara genomsläppliga. Dessutom är avståndet mellan 

planområdet och Rottnen cirka 140–160 meter. Aktuellt planområde får inte äventyra 

och inverka på recipientens status så att enskilda kvalitetsfaktorers statusklassning 

försämras. För ämnen som är i lägsta statusklass får ingen ytterligare försämring ske. 

Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka sjöns 

biologiska, hydromorfologiska eller fysikaliska-kemiska kvalitetsfaktorer. De negativa 

effekterna bedöms dock som marginella. 

Dagvatten 

Tillkommande dagvatten från planområdet planeras att anslutas till befintligt 

dagvattennät. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i närliggande 

gator. Kapacitet finns för att ansluta planområdet till det kommunala dagvattennätet, 

men kan även alternativt ske genom lokalt omhändertagande inom respektive 

kvartersmark i den utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet. 
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För planområdet bör inriktningen vara att dagvattnet renas lokalt med naturliga metoder, 

som infiltration i marken. En hög andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då 

skapas goda förutsättningar för rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. En 

planbestämmelse ”b1” har lagts in i plankartan som reglerar att minst 35 % av markytan 

inom kvartsmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. Detta kan 

uppnås på olika sätt genom att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor 

för parkeringar. En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till 

traditionell asfalt och bidra med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus, 

hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt 

är några beläggningsexempel som möjliggör infiltration av dagvatten. Vegetativa 

fasader och takmaterial kan också användas för fördröjning och rening av dagvattnet. 

Dagvatten som kan komma att innehålla exempelvis olja eller fett ska förses med 

avskiljare. Dagvatten får inte innehålla föroreningar som kan vara till skada för 

människors hälsa och miljö.  

I planförslaget bevaras delar av skogsmarken och planläggs som ett naturområde, 

”NATUR”. Skogsmarken som kommunen äger utanför planområdet, likväl som de ytor 

som betecknas ”NATUR” inom planområdet kan även användas som en plats för lokalt 

omhändertagande av dagvattnet. Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal 

infiltration av dagvatten men också för att säkerställa att området behåller sin 

naturkaraktär och väl smälter in i landskapet. Dagvattnet från skogsmarken tar sig sedan 

vidare till ett avvattningsdike ”Ekebäcken” och vidare ut i recipienten. Diket hamnar 

utanför det aktuella planområdet och kommer även fortsättningsvis att fungera som en 

naturlig miljö för rening av dagvatten.  

Dessa ovan nämnda åtgärder anses vara tillräckliga för att bibehålla en god ekologisk 

och kemisk status i Rottnen som miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst 

kräver. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och 

klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet. 

Figur 39 – Ett exempel på gräsarmerande betongbeläggningar.  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Planområdet är av begränsad omfattning men 

innebär ändå en förändring för de närboende. Lessebo kommun har genomfört en 

undersökning och bedömer att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En 

särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att 

upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, 

säkerhet, hushållning av mark och vatten.  

Planförslaget innebär främst en förändring genom att fler bostäder tillkommer inom 

området. Genom att använda planbestämmelsen BD1S1 ges även möjlighet för LSS-

boende och ny förskola att skapas om behov skulle uppstå. Planförslaget bedöms ha 

goda förutsättningar att möjliggöra en bra boendemiljö med nära tillgång till natur och 

allmänna kommunikationer. Området ligger relativt nära centrum i Hovmantorp med 

både offentlig och kommersiell service inom räckhåll. Planförslaget bedöms inte 

medföra några större negativa konsekvenser. Den största påverkan som detaljplanen 

kommer medföra är att en del av skogsmarken kommer behöva avverkas för att 

bebyggelsen ska kunna uppföras. Planområdet berörs inte av några dokumenterade 

bevarandevärda områden för natur- och kulturmiljö. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. 

Planområdet berörs delvis av utökat strandskydd från Rottnen. Strandskyddet kommer 

upphävas för den påverkade kvartersmarken. Tillgängligheten till strandzonen för 

allmänheten kommer inte att förändras jämfört med idag. Planförslagets genomförande 

bedöms inte heller innebära ökad risk för människors hälsa och säkerhet. Detaljplanen 

följer intentionerna i gällande översiktsplan. Planförslaget kommer inte att medföra att 

miljökvalitetsnormer avseende vatten- och luftföroreningar försämras eftersom planen 

inte tillåter etablering av tillståndspliktig verksamhet som kan förorsaka spridning av 

föroreningar.  
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande  

Samråd  oktober 2020 

Granskning  december 2020 

Antagande   februari 2021 

Laga kraft  mars 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Planen innehåller mark för allmänt ändamål. Lessebo kommun är huvudman för allmän 

plats såsom Stamvägen, naturmarken inklusive GC-väg och ansvarar för anläggning, 

utbyggnad, framtida drift och underhåll av dessa.  

Kommunen är huvudman för nya vägar i planområdet.  

Avtal 

Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av presentationen av markägare under delen plandata 

ovan.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare.  

Strandskydd 

I samband med planläggning upphävs strandskyddet inom kvartersmark och lokalgata.  

Ledningsrätt 

Ledningsrätt kan bildas för den ytan som i plankartan är markerad med u-område. Det 

betyder att detta område ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar och 

får därför inte förses med byggnad. Inom u-område får ingen verksamhet eller åtgärder 

vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningar. I detta område har även 

prickmark lagts till. Här finns bland annat befintliga VA-ledningar och 

fjärrvärmeledningar. För att säkra rätten att bibehålla ledningarna även i framtiden ska 

ledningsrätt bildas. Lessebo kommun ansvarar att ledningsrätt ansöks hos Lantmäteriet. 

Servitut 

Planområdet berörs inte av några servitut.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan.  

Fastighetsreglering som uppkommer på grund av, exempelvis genomförande av allmän 

platsmark, står kommunen för. 

Exploatören står för att uppkomna kostnader i samband med exploatering, exempelvis 

flytt av ledningar, anslutningsavgifter, uppförande av bullerskydd och eventuella 

utredningar inom kvartersmark.   
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Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då det aktuella planområdet inte har varit exploaterat kan en geoteknisk utredning i 

samband med byggnation vara befogad för att mer i detalj veta hur området ser ut.  

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningar för både vatten och avlopp finns utbyggda i området. Dock är 

området inte fullt utbyggt för ledningar i dagsläget utan kommer att behöva 

kompletteras med ledningar vid nybyggnation. Vid exploatering bekostas fortsatt 

anläggning samt anslutning till det befintliga va-nätet av kommunen samt respektive 

fastighetsägare.   

Fjärrvärme, el och tele 

Inom och i närheten av planområdet finns fjärrvärme, el och tele. Anslutning sker 

mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk anläggning.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Barnperspektivet  

Fler förskoleplatser och bostäder är positivt för hela Hovmantorp. Genomförandet av 

detaljplanen berör och påverkar barn då det föreslås att tillåta bostäder med möjligheter 

för barnfamiljer att bo i. Planförslaget ger också möjlighet att kunna uppföra en ny 

förskola inom planområdet. Detaljplanen anses vara förenlig med barnkonventionen 

eftersom det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att ta 

sig till och från planområdet. Förskolor som planeras i nära anslutning till bostäder ger 

god tillgänglighet och goda förutsättningar för föräldrar att promenera eller cykla med 

barnen. Det finns även tillgång till kollektivtrafik i planområdets närhet. Planområdet 

ligger även nära ett stort skogsområde lämplig för spontant och varierande lekbehov, 

utrymme att röra sig fritt och utevistelse, vilket är positivt ur ett barnperspektiv. 

Planförslaget medverkar inte till några negativa konsekvenser ur barnperspektivet.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen. 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun. 


