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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (förskola) har varit ute för samråd under 

perioden 10 mars till och med 27 mars. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in 

under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av 

framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat planförslag. De anser 

dock att det finns frågor som behöver utredas mer och förtydligas inför granskningen av 

planen.  

Kommunen bör kommentera om detaljplanen anses vara förenlig med översiktsplanens 

syften.  

Länsstyrelsen vill påpeka att nockhöjd bäst lämpar sig för att reglera en- och tvåbostadshus.  

Plankartan bör också tydliggöras för att bli mer läsbar.  

När det gäller eventuellt buller från järnvägen anser Länsstyrelsen att kommunen behöver 

utvecklas sitt resonemang och även komplettera med ett underlag för hur bedömningen av 

buller från järnvägen har gjorts. Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är 

överprövningsgrundande då ett genomförande av detaljplanen kan innebära skada på 

människors hälsa. Avståndet som anges mellan planområdet och järnvägen bedöms 

dessutom vara felaktigt och ska korrigeras.  

Det är positivt att det finns ett utpekat område i plankartan för hantering av dagvatten. 

Länsstyrelsen anser dock att det lämpligen även borde anges en högsta hårdgörningsgrad av 

marken. För omhändertagande av dagvatten men också för att skapa en attraktiv utemiljö, är 

det värdefullt att behålla så mycket av den befintliga växtligheten som möjligt.  

Kommunen bör redovisa vilka mängder massor som bedöms uppkomma vid ett 

genomförande av planen och hur massorna är tänkta att hanteras.  

Det anges i planbeskrivningen att samtliga sjöar och vattendrag i Lessebo kommun uppnår 

god ekologisk och kemisk status. Uppgifterna behöver justeras då flera sjöar och vattendrag i 

kommunen inte uppnår god status.  

Länsstyrelsen vill upplysa om att arbeten som exempelvis grävning eller anläggning av 

trumma sker i befintligt vattendrag eller annat vattenområde är det vattenverksamhet. 
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Vattenverksamhet är tillståndspliktigt men vid mindre åtgärder räcker det med en anmälan 

om vattenverksamhet som skickas till Länsstyrelsen.  

Bemötande 

I gällande översiktsplan för Lessebo kommun antagen 2018 är planområdet inte utpekat som 

utbyggnadsområde. Men planområdet ligger i närheten av kollektivtrafik och har redan en 

utbyggd infrastruktur och ligger i närheten av flera bostadsområden samt Hovmantorps 

samhälle, vilket ligger i linje med riktlinjerna i översiktsplanen och därmed motiverar vidare 

exploatering i området. Kommunens bedömning är att platsen är lämplig för 

förskolebebyggelse och att planförslaget inte bedöms strida mot översiktsplanens 

intentioner.  

På plankartan ersätts bestämmelse om högsta nockhöjd av bestämmelse om högsta 

byggnadshöjd. I planen medger nu en högsta byggnadshöjd av 8.0 meter.  

Redaktionella ändringar har gjorts för att göra plankartan mer läsbar.  

Avståndet som anges mellan planområdet och järnvägen har korrigerats till 150 meter och 

åtgärdats.  

Planbestämmelserna kompletteras med en bestämmelse ”m1” för skydd mot bullerstörning. 

Planbestämmelsen ”m1” förtydligar att bullerskydd skall anordnas för ny skolgård avseende 

fasad och uteplats mot järnvägen. Bullerskyddet skall utformas så att gällande riktvärden för 

buller inte överskrids. Då planhandlingarna kompletteras bedöms det nya 

detaljplaneförslaget innebära förbättrade förutsättningarna för bl.a. risker och störningar för 

omgivningen.  

Ytterligare en planbestämmelse ”b1” har lagts in som säger att; minst 25 % av markytan inom 

kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. 

Schaktmassorna kommer återanvändas så långt det är möjligt på platsen. Massorna kommer 

att provtas för att kunna klassificera och hantera dem rätt. Massor som är förorenade 

kommer behandlas på anläggningar med erforderliga tillstånd. Alternativt deponeras på 

deponier som har erforderliga tillstånd.   

Felskrivning om ekologisk och kemisk status har korrigerats i enlighet med Länsstyrelsens 

synpunkter.  

Synpunkten noteras och planbeskrivningen kompletteras med information om 

vattenverksamhet fordrar tillstånd eller anmälan enligt bestämmelserna i miljöbalken.  

Trafikverket 

Inga statliga vägar berörs av planförslaget.  

Planområdet är beläget cirka 150 meter från Kust- till kustbanans spårområde. I 

planbeskrivningen står felaktigt att avståndet mellan planområdet och järnvägen uppgår till 

cirka 220 meter. Även om det är svårt att i plankartan exakt utläsa avstånd mellan 

planområde och Kust- till kustbanan kan 220 meter inte vara korrekt. Det är det ungefärliga 

avståndet mellan Kullagatan och järnvägen. Trafikverket förutsätter att uppgiften ändras och 
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att kommunen undersöker eventuella konsekvenser för bedömningen avseende eventuella 

bullerstörningar.  

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet ska planeras och utformas så att 

riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 

kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

Bemötande 

Avståndet som anges mellan planområdet och järnvägen har korrigerats till 150 meter och 

åtgärdats.  

Detaljplanekartan och planbeskrivningen har reviderats i enlighet med Trafikverkets 

synpunkter.  

E.ON 

Inom planområdet har E.ON markförlagd mellanspänningskabel som ligger i osäkert läge 

men att de har beställt inmätning och återkommer så fort denna är gjord med en ny karta. 

Denna inkom 20 april, 2020. Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osäkert läge så 

måste man innan markarbete påbörjas säkerställa kabelns exakta läge i fält.  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som plank eller liknande inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 

meter från markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas 

eller marknivån ändras ovanför kablar, så att reparation och underhåll försvåras. Kablar får 

inte byggas över eller byggas in.  

För befintlig mellanspänningskabel önskar E.ON att det sätts ut ett 4 meter brett u-område 

med markkabeln i mitten. Dessutom bör följande skrivas för u-område i plankartan ”Marken 

ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 

verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 

starkströmsanläggningar”.  

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i samband 

med planförslaget bekostas av exploatören, vilket bör framgå i genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Ett 5 meter brett u-område placeras i plankartan i enlighet med ledningskarta som inkom i 

yttrandet och den mätning som E.ON har utfört. U-området i planförslaget försetts med 

prickad mark.  

Planbeskrivningen uppdateras med information om att flyttningar eller ändringar av kablar 

och tillhörande anläggningar bekostas av exploatören.  

Lantmäteriet 

Delar av planen som bör förbättras 

I planbeskrivningen samt genomförandebeskrivningen hänvisas till att planerad bebyggelse 

avser en ny förskola. Det bör övervägas om det även ska regleras i plankartan.  

Fastighetsbeteckningar i grundkartan bör kompletteras.  
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Bemötande 

Plankartan har justerats enligt Lantmäteriets önskemål.  

Fastighetsbeteckningar kompletteras.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden vill påpeka vikten av säkra trafikförhållanden.  

Bemötande 

Synpunkten noteras. Trafiksäkerheten utmed Kullagatan bedöms som tillräcklig för att en 

förskola ska kunna etableras i området. Däremot efter synpunkter från boende i området har 

planområdets utformning och dess närområde justerats inför granskningen för att 

trafiksituationen och trafiksäkerheten i området ska bli så bra som möjligt. Planbeskrivningen 

har kompletterats med ett stycke om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kullagatan.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Bemötande 

Kommentaren noteras.  

Sakägare: Sven Sandin 

Han sakägare har som närmaste granne inget emot att det blir förskola där, men funderar 

över hur kommunen har resonerat. De flesta som skall lämna av sina barn skall sedan pendla 

till sina arbeten mot Växjö eller Lessebo, att då placera en förskola i yttersta utkanten åt fel 

håll gör att de flesta måste passera genom samhället två gånger. Man kanske måste passera 

järnvägsbommar 2-3 gånger. Det är inte bra ur miljösynpunkt.   

Vidare är platsen redan nu en trafikfara där en vägkorsning och krök möts samtidigt som 

cykelvägen slutar så att cyklister kör ut på fel sida i korsningen. Det är svårt att se hur vägar 

och avlämning med bilar skall ske. Ni kan kanske på ert skissförslag visa hur trafiksäkerheten 

skall lösas.  

Den inritade platsen är placerad med en höjdskillnad på 3-4 meter som i en grop mycket 

utfyllnad. Dagvattnet slutar i ett dike på platsen och att det är sankt intill platsen.  

Bemötande 

Synpunkterna noteras.  

Det pågår ett parallellt arbete med att ta fram en åtgärdsvalsstudie mellan Trafikverket och 

Lessebo kommun för östra delen av Hovmantorp med fokus på trafiksäkerhet och 

framkomlighet för de vägtrafikanter som ska korsa Kust- till kustbanan. Kommunen och 

Trafikverket undersöker möjligheterna att anlägga en trafiksäker och framkomlig planskild 

korsning. Ny planskild korsning för bil-, gång- och cykeltrafik bidrar till säkrare korsning av 

järnvägen för oskyddade trafikanter på så sätt slipper man passera järnvägsbommar 2-3 

gånger. Målet är att få en minskad barriäreffekt av järnvägen i sydöstra Hovmantorp för 

samtliga trafikanter samt få gena och tillgängliga vägar för gång- och cykeltrafikanter till 

viktiga målpunkter. Det går dock inte i detta skede att slå fast om det ska vara en bro, väg 

eller en tunnel. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att föreslagen förskola i detta läge, nära till service, 

natur är skäligt då behovet av en ny förskola på östra delen av Hovmantorp är stort och 

utgör ett allmänt intresse. Platsen ligger även i närheten av flera befintliga bostadsområden, 

fritt från trafikerade vägar. Därför upprättas denna detaljplan som ska pröva möjligheten för 

byggnation av en förskola som ger plats för cirka 100 barn. 

Trafiksäkerheten utmed Kullagatan bedöms som tillräcklig för att en förskola ska kunna 

etableras i området. Däremot efter synpunkter från boende i området har planområdets 

utformning och dess närområde justerats inför granskningen för att trafiksituationen och 

trafiksäkerheten i området ska bli så bra som möjligt. Planbeskrivningen har kompletterats 

med ett stycke om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Kullagatan.  

Det förekommer höjdskillnader inom vissa delar av planområdet med mindre branter och 

gropar, vilket innebär att marken kommer behöva schaktas och fyllas ut vid byggnation. 

Höjdskillnaderna inom planområdet ska bevakas och beaktas vid markplanering i samband 

med bygglovsprövning. Med anledning av den planerade detaljplanen och byggnationen av 

den nya förskolan kommer det befintliga diket mitt i planområdet att överbyggas och 

schaktas bort för att få en bra och effektiv struktur på planområdet. Ingreppen i detta dike är 

en förutsättning för att kunna genomföra detaljplanen. Diket bedöms dock inte avleda några 

större mängder dagvatten. Småvatten på platsen bedöms av samma skäl behöva ledas om 

och kommer att hanteras senare i bygglovskedet.  
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