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Detaljplan för västra Hovmantorp, 

del av Hovmantorp 7:1m.fl, 

Hovmantorp, Lessebo kommun, 

Kronobergs län  
 

 
Kartan visar planområdets läge. Avgränsningen är inte exakt.  

 

Denna underrättelse avser förslaget till detaljplan för del av 

Hovmantorp 7:1 m.fl, Hovmantops samhälle, Lessebo kommun. 

Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden är från och 

med tisdag den 29 september 2020 till och med fredag den 23 

oktober, 2020 (3 veckor).  

 

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster och andra 

boende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till samråd.  

Anledning till detta brev 

Du får detta brev då din fastighet berörs av ett förslag till en ny 

detaljplan.  

Lagstöd 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- 

och bygglagen (PBL).  

  

PBL 5 kap. 11-17§§ ”Samråd”.  
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Läge  

Planområdet är beläget i den västra delen av Hovmantorp, längs 

med Västergatan och Stamvägen. Planområdet omfattar cirka 4 ha. 

Syfte  

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 och 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 infrasstruktur. Fler boende kan i sin tur leda till utökad 

service.  

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2020-09-29 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-06-10 

Plankarta, 2020-09-04 

Bullerutredning för fastigheten Strandtorget, daterad 2016-02-10 

Illustrationskarta, 2020-09-04 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-06-17 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

  

Under utställningen finns samrådshandlingarna tillgängliga på 

Lessebo och Hovmantorps bibliotek samt i kommunhuset i 

Lessebo. Dessutom finns handlingarna tillgängliga digitalt på 

kommunens hemsida www.lessebo.se/detaljplaner. Var vänlig hör 

av dig till sayf.noel@lessebo.se om du vill ha en kopia av 

handlingarna skickad direkt till dig, antingen elektroniskt eller via 

post. 

Förenlighet med översiktsplanen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 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.  

Påverkan på omgivningen  

Den aktuella detaljplanen ger inte tillåtelse till någon form av 

verksamhet som kan anses störande för de boende i området. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan.  

 

http://www.lessebo.se/detaljplaner
mailto:sayf.noel@lessebo.se
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Vad händer sedan?  

Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda 

möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella planförslaget. 

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden 

sammanställs och bemöts av kommunen i en samrådsredogörelse. 

Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet 

bearbetas planförslaget och därefter kommer detaljplanen att vara 

tillgänglig för granskning.  

 

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till 

samhällsbyggnadsförvaltningen senast fredag den 23 oktober 

2020, antingen via e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se eller 

med vanlig post till Lessebo kommun, 365 31 Lessebo. 

 

Har du frågor angående förslaget är du välkommen att höra av dig 

till Sayf Noel på samhällsbyggnadsförvaltningen antingen via 

telefon 0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se 

 

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 

kommunens webbplats www.lessebo.se. 

 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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