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Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.   
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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 ska 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  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag  

Ägaren till fastigheten Oxnabben 14 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig 

ytterligare mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 

5:1 (185 kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger nordväst och sydöst om 

fastigheten Oxnabben 14 och är idag planlagd som allmän platsmark ”NATUR” och 

föreslås därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver 

detaljplanen ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga 

allmän platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna 

genomföra en fastighetsreglering. Utöver att ändra markens ändamål vill ägaren till 

Oxnabben 14 ändra utnyttjandegraden från 25% till 30% med anledning av att 

detaljplanen ställer krav på 1-plansbyggnader och fastighetens beskaffenhet. De övriga 

planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis 

vara detsamma. 

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.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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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 detaljplanen vunnit 

laga kraft börjar den att gälla och bestämmelserna blir juridiskt bindande. 

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i de södra delarna av Hovmantorp i Lessebo kommun. 

Planområdet utgörs av fastigheten Oxnabben 14 som omfattar 986 kvadratmeter. 

Oxnabben 14 är privatägd. I nordväst och sydöst gränsar planområdet till fastigheten 

Hovmantorp 5:1 som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. En liten 

del av marken som avses utökas och planläggas för bostadsändamål är totalt 185 

kvadratmeter. Planområdet avgränsas i söder av sjön Rottnen, i norr av 

lokalgata/Jordtungavägen och i nordöst av en gång- och cykelväg.  

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Oxnabben 14  - Privat fastighetsägare                                     

Hovmantorp 5:1 - Lessebo kommun        

Figur 3 – Befintlig bostadsfastighet och utökning. 
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-10-27 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga bostäder”. Planförslaget följer översiktsplanens intentioner och därmed 

motiverar vidare exploatering i området.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”B1” är utpekat för bostadsändamål.  

Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 2013-05-18.    
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Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Oxnabben, del av Hovmantorp 5:1 

m.fl.”, lagakraftvunnen den 18 maj, 2013. I gällande detaljplan är Oxnabben 14 planlagd 

för bostadsändamål och berörd del av Hovmantorp 5:1 som allmän platsmark – Natur.  

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet omfattar kvartersmark och naturmark. Kvartersmarken består av 

ianspråktagen villafastighet med klippt gräsmatta och enstaka träd/buskar. Naturmarken 

är bevuxen med gles blandskog av tall, gran, vildvuxet gräs och någon enstaka barrträd. 

Trädbeståndet är ganska ungt. Inom planområdet är marken mest kuperad i söder 

närmast sjön Rottnen. Planområdet ligger högst med en sluttning ner mot sjön med en 

nivåskillnad av 1,0 till 1,5 meter. Marken i norr och närmast vägen är plan. 

Figur 6 - Bilderna som visar vegetationen inom nordvästra delen av planområdet.  

Figur 7 - Bilderna som visar vegetationen inom sydöstra delen av planområdet.  

I Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950–2021 av rödlistade arter inom 

planområdet, men i närheten av området finns däremot växtplatser för den 

utrotningshotade Strandjordtungan. Arten är en svampart och är synlig från mitten av 

september till mitten av november på blottlagda grusiga stränder. Enligt rödlistan är 

arten klassificerad som sårbar art (VU). Strandjordtunga är synnerligen ovanlig svamp 

och såvitt man hittills vet finns det endast på sju lokaler i världen, sex av dessa ligger i 

Sverige, i Kronobergs- och Jönköpings län. Enligt Naturvårdsverket är Rottnen den 
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enda kända sjön i Ronnebyåns vattensystem där strandjordtunga växer. Det största hotet 

mot strandjordtunga är förändringar av de strandmiljöer där den växer, till exempel 

genom ändrad vattenreglering, igenväxning av strandzonen samt exploatering av dess 

växtplatser eller mekaniskt slitage på dessa. Det är därför inte lämpligt att anordna 

badplatser där strandjordtungan växer. Någon anlagd badplats planeras inte inom 

planområdet. För att inte byggnader ska placeras för nära sjön Rottnen läggs ett 2 meter 

brett område med prickmark (mark som inte får förses med byggnad) utmed 

strandlinjen. På så sätt kommer ingen mark i sådana strandnära lägen som kan vara 

presumtiva växtplatser för strandjordtunga att överhuvudtaget berördas. Bedömningen 

är därför att detaljplanen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus 

för artens bistånd i dess naturliga utbredningsområde och att arten därför inte påverkas 

negativt av detaljplaneförslaget.  

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten.  

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. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Rottnen då 

planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. Det får inte förekomma någon verksamhet 

som kan anses skadlig för naturmiljöerna. Dessutom införs det i plankartan att 

golvnivån inte får vara lägre än +151,0 meter över havet för att förhindra risk vid 

eventuell översvämning. Rottnen är visserligen en reglerad sjö vad gäller vattennivån 

men förebyggande åtgärder bör ändå vidtas som exempelvis golvnivån.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet. 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). 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Radonskyddat byggande ska tillämpas. Markradonhalten bör alltid 

kontrolleras vid byggnation så att byggnader ges rätt radonskydd.  

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.  

Parkering 

Parkering sker på den egna fastigheten.  

Kollektivtrafik 

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

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Befintlig bebyggelse  

Inom fastigheten Oxnabben 14 finns det endast ett befintligt bostadshus i ett 

våningsplan med tillhörande trädgård samt ett litet uthus. Närmast stranden finns även 

två befintliga mindre bryggor tillhörande de boende på fastigheten Oxnabben 14. På de 

angränsande fastigheterna är bebyggelsen i form av bostadsbebyggelse i villakaraktär i 

en till två våningar och är utformade homogent. Tomterna i området är cirka 700 - 1300 

kvadratmeter. Bilderna nedan visar fastigheten som den ser ut idag.  

Figur 9 – Befintligt bostadshus.    

Figur 10 – Bilderna som visar intilliggande bebyggelse.    



Dnr: SBN 2019/97  8(16)  

Gator och trafik 

Norr om planområdet går Jordtungavägen som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 

ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 40 km/h på Jordtungavägen. 

Kommunen är väghållare.  

Figur 11 – Bilden visar Jordtungavägen.     

Servitut  

Området berörs inte av några servitut.  

Fornlämningar  

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

fornlämningar inom det aktuella planområdet. 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.  

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. Hela 

planområdet ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 

inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 

och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. För att förhindra att exploateringen förorenar yt- och grundvattentäkten har en 
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generell bestämmelse införts på plankartan ”Gällande restriktioner för 

vattenskyddsområdet ska följas”.  

Strandskydd  

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitlet i Miljöbalken. För sjön 

Rottnen gäller som regel ett strandskydd av 200 meter på ömse sidor om strandlinjen, 

vilket innebär att hela planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna. I 

detaljplanen från 2013 har strandskyddet upphävts för all kvartersmark ända ned till 

strandkanten. Strandskyddet återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Då 

kvartersmarken utökas i samband med denna detaljplan kommer strandskyddet att 

upphävas för samma yta som tidigare. Det särskilda skälet enligt 7 kap. 18c § MB, är att 

området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Fastigheten är idag bebyggd med ett privat bostadshus och 

platsen är därmed privatiserad. Nedåt sjön Rottnen utgörs fastigheten av trädgård med 

träd och buskage. Det finns ingen allemansrättslig tillgänglighet till sjön via fastigheten 

Oxnabben 14. Kommunen gör bedömningen att det återinträdda strandskyddet inte 

tillgodoser syftet med strandskyddet då kvartersmarken redan är ianspråktagen och 

därmed inte är tillgänglig för allmänheten. Upphävande av strandskyddet görs genom att 

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

är upphävt”.  

För den föreslagna utökade kvartersmarken nordväst och sydöst om fastigheten 

Oxnabben 14 upphävs inte strandskyddet, då det inte finns något särskilt skäl att 

upphäva strandskyddet här. Syftet med denna reglering är att säkerställa allmänhetens 

tillgång till strandområdet samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 

land och i vatten. För att ytterligare säkerställa att hemfridszonen inte sträcker sig till 

dessa nämnda områden har marken planlagts med prickmark, där marken inte får förses 

med byggnad. På detta sätt bevaras fri passage till strandlinjen där allmänheten 

obehindrat kan röra sig till samma grad som i nuläge. Allmänheten har även god 

tillgänglighet till Rottnens strandzon genom befintlig gång- och cykelväg och andra 

stigar i planområdets närhet. Om det någon gång skulle bli aktuellt med byggnation på 

den ytan kommer det kräva en särskild prövning och dispens.  

Någon förändring i vattenområdet föreslås inte jämfört med gällande detaljplan och för 

att undvika att befintlig bebyggelse utökas mot vattnet planläggs ett 2 meter brett 

område med prickmark mot strandlinjen. För att ersätta, utöka och/eller bygga brygga 

måste dispens från strandskyddet sökas. Nya bryggor måste alltid prövas enligt 

strandskyddsbestämmelserna samt i de flesta fall även prövas enligt 11 kap. Miljöbalken 

(om vattenverksamhet). Men de befintliga bryggorna berörs inte, det är enbart nya 

bryggor som måste prövas eller om man gör större ändringar på sin befintliga brygga. 
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Lek, rekreation och friytor 

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Planområdet tar ingen yta för lek, rekreation eller värdefull naturmiljö i 

anspråk utan omfattar till största del privat mark planlagd som kvartersmark för 

bostadsändamål. Den del av Hovmantorp 5:1 som får ändrad användning från natur till 

kvartersmark är idag bevuxen med sly, blandskog av olika slag. Denna yta kommer 

dock att begränsas för att minimera påverkan. Strandskyddet kommer inte upphävas 

inom den föreslagna utökade kvartersmarken. Detta innebär att befintlig vegetation på 

fastigheten Hovmantorp 5:1 kan bevaras/behållas och att allmänheten kommer att ha 

samma möjligheter att passera genom området som idag. Precis norr om planområdet 

löper idag en gång- och cykelväg i väst-östlig riktning som leder vidare längs med 

stranden österut. Gång- och cykelvägen är allmänt tillgänglig och används för motion 

och som ett promenadstråk som bidrar till rekreation för de boende i området, vilket gör 

att allmänhetens tillgänglighet till stranden och omkringliggande naturområden inte 

försämras.  

Figur 12 – Bilderna som visar befintlig gång- och cykelväg     

Hovmantorps idrottsplats ligger cirka 200 meter från planområdet. Där finns bland 

annat tre stora fotbollsplaner, ett klubbhus och en mindre grusplan söder om dessa. 

Nordväst om idrottsplatsen ligger även Södra småbåtshamnen. Här finns fyra bryggor 

och möjligheter för privatpersoner att hyra båtplats.  

Buller 

Planförslaget medför inget tillskott av trafik till och från området och innebär ingen 

större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. 

Jordtungavägen är en mindre kommunal lokalgata som finns direkt norr om 

planområdet. Den skyltade hastigheten på Jordtungavägen är 40 km/tim. Den används 

framförallt av boende i området. Planen genererar inte fler bostäder och medför endast 

en ökning av utnyttjandegraden från 25% till 30%, varpå trafiken inte nämnvärt 

kommer att påverkas vid ett genomförande av planförslaget. Planområdet ligger inte 

heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik. 
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt SGU:s 

genomsläpplighetskarta har området medelhög genomsläpplighet vilket ger möjlighet 

till viss infiltration av dagvatten. 

Figur 13 – Genomsläpplighetskarta från SGU, gul färg utgör medelhög genomsläpplighet 

Fastigheten Oxnabben 14 är i princip redan bebyggt vilket gör att en eventuell ökning 

av andelen hårdgjorda är begränsad. Dagvattnet från fastigheten tas om hand lokalt 

genom infiltration. Den utökade byggrätten bidrar med en liten mängd ytterligare 

dagvatten som ska tas om hand på fastigheten. Avledning och fördröjning av dagvatten 

sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör 

ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet till grönytor inom fastigheten. Det 

finns inga kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. En 

planbestämmelse ”b3” har lagts in i plankartan som reglerar att endast 60% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Syftet med regleringen är att det ska finnas tillräckligt 

mycket mark för att kunna infiltrera fastighetens dagvatten lokalt. Då planområdet 

omfattar en mycket begränsad yta och endast berör en fastighet kommer ingen påverkan 

att ske vad gäller dagvattenhanteringen utan den kommer förbli samma som den 

nuvarande situationen.  
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

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

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av 

begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS-databas eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller utpekade värdefulla naturvärden som berörs. Andelen 

ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och bedöms inte påverka närmiljön för de 

boende inom området nämnvärt. Planförslaget bedöms inte heller innebära någon 

betydande negativ miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning bedöms 

därmed inte behöva upprättas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

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

människors hälsa och miljö. Planförslaget medför ett obetydligt tillskott i trafiken till 

och från området. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning till 

planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planen bedöms inte heller 

på annat sätt påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luft. 

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. 

Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och avvattnas via reglering till Ronnebyån och vidare till 

Östersjön. Recipienten för dagvattnet från planområdet är 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 vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, 

då vattenförekomsten inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för 

de särskilt förorenade ämnena arsenik, zink 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 ligger inom gränsen för inre vattenskyddsområde för Hovmantorps yt- och 

grundvattentäkt i sjön Rottnen. I skyddsföreskrifterna för vattentäkten anges att inom 
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inre skyddsområde får markvärmeanläggning (ytjordvärme, bergvärme eller 

grundvattenvärme) inte anläggas. I föreskrifterna anges även att inom inre 

skyddsområde gäller att bland annat spridning av bekämpningsmedel är förbjuden. 

Inom hela skyddsområdet får inte tvätt av motorfordon eller maskiner utföras. Vid all 

exploatering, schakt- och anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning 

godkänna åtgärden innan den får utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och 

vattenkvalitén bibehålls. Spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta 

och att avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten inte får anläggas 

utan tillstånd. Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

området. Inga restriktioner för utsläpp av dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna, dock 

måste MKN för ytvattenförekomster följas. Då spillvattnet från planområdet avses ledas 

via befintliga ledningar till det kommunala ledningsnätet och sedan pumpas till 

reningsverket i Lessebo påverkar inte spillvattnet miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomst. För att förhindra att exploateringen förorenar yt- och 

grundvattentäkten har en generell bestämmelse införts på plankartan ”Befintliga 

restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas”. 

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Anledningen till detta är att 

verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala vatten- 

och avloppsnätet. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom 

fastigheten Oxnabben 14. Fördröjning kan ske genom att dagvatten avleds ytligt ifrån 

hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder 

dagvatten. För att säkra ett lokalt omhändertagande av dagvatten har en 

planbestämmelse ”b3” lagts in i plankartan som reglerar att endast 60% av 

fastighetsarean får hårdgöras. Den lokala infiltrationen i planområdet bedöms minska 

vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom sedimentation av partiklar och 

bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och 

bedöms inte försämra statusen. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen 

bedöms förändras negativt på grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte 

påverka vattenförekomstens statusklassningar. Planens genomförande bedöms inte få 

någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket 

från nuvarande. 

Konsekvenser av planförslaget 

Detaljplaneförslaget innebär att en del av planområdet får en ny planbestämmelse i 

förhållande till detaljplanen från 2013. Dock införs det restriktioner kring hur dessa nya 

ytor får användas genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. Syftet 

med denna reglering är att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet samt att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Planförslaget 

bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Planområdet berör inga 

områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Vägar, ledningar och de 

samhällsnyttiga funktioner som finns idag kommer inte att påverkas av detaljplanens 

genomförande. 
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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  mars 2021 

Granskning  juni 2021 

Antagande  september 2021 

Laga kraft  oktober 2021 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark.  

Kostnader för planläggning 

Planavtal som är undertecknat av båda parter.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Oxnabben 14 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet.  

Hovmantorp 5:1 

Upplåta mark till Oxnabben 14 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  



Dnr: SBN 2019/97  15(16)  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Den del av fastigheten Hovmantorp 5:1 som berörs av planförslaget kommer regleras 

och bli en del av fastigheten Oxnabben 14. Kostnader för fastighetsregleringar i 

samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive 

fastighetsägare för.   

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 

genomförandet av detaljplanen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 

tas därmed inte ut för bygglov.  

För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att utveckla 

fastigheten och därmed dess värde.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Att ta i anspråk en allmäntillgänglig platsmark för bostadsändamål kan påverka barnens 

vardag och livsmiljö. Dock införs det restriktioner kring hur dessa nya markytor får 

användas genom att strandskyddet inte upphävs för hela planområdet. På detta sätt 

bevaras fri passage till strandlinjen där allmänheten/barn i området obehindrat kan röra 

sig till samma grad som i nuläge. I närheten av planområdet finns bland annat tre stora 

fotbollsplaner och en mindre grusplan som kan användas som en gemensam yta för lek 

för de boende/barn inom området. Sammantaget bedöms ett genomförande av 

planförslaget ha en marginell påverkan på barnens vardag och livsmiljö. Barn- och 

utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under planprocessen.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet är delvis exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt krävs 

ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Jordtungavägen. Vid eventuell 

exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av 

respektive fastighetsägare.  

Ledningar 

Ledningar går längs med Jordtungavägen och påverkas inte av planförslaget. Prickmark 

som innebär att marken inte får förses med byggnad införs närmast gatumarken i norr.  

Inom området har E.ON markförlagd serviskabel och längst med Jordtungavägen går en 

markförlagd låg- och mellanspänningskabel. Kablarnas exakta läge måste säkerställas 

innan markarbetet påbörjas. Tre meters avstånd till byggnader krävs och åtgärder som 
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påverkar ledningarnas åtkomst för först ske efter kontakt tagit med E.ON. Eventuella 

kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller ändringar av 

E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören. 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  


