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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 i Hovmantorps samhälle har varit 

ute för granskning under perioden 2017-11-20 till 2017-12-13. Efter granskningen 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 kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljönämnden tagit emot 7 svar varav 5 har inneburit 

yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även 

de svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

E.on noterar att tidigare synpunkter har blivit tillgodosedda. Högspänningsjordkabeln 

från Bruksallén ut till vattnet är nu inmätt, vilket kan medföra att u-området behöver 

justeras. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras och plankartan ses över med hänsyn till u-området för 

högspänningskabeln. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen erinran. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen konstaterar att tidigare synpunkter angående bebyggelsens utformning, 

kulturhistoriska värden, vattenskyddsområdet, översvämning och miljökvalitetsnormer 

har bemötts samt hänsyn tagits. 

 

Länsstyrelsen påpekar att texten kring upphävandet av strandskyddet måste tydliggöras 

i plan- och genomförandebeskrivningen. Detta handlar främst om den del som i 

plankartan är märkt med RN och den del som är söder om campingbyggnaderna. 

 

Bemötande 

Kommentarerna noteras och följande text läggs in under rubriken Strandskydd på sidan 

6 i plan- och genomförandebeskrivningen. 

 

De särskilda skälen som åberopas för upphävandet är: 

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

strandskyddets syften. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. 

 

Dessa skäl uppfylls genom ett par sätt. Dels har en yta redan tagits i anspråk genom 

campingstugor med tillhörande servicebyggnad. En yta är belagd med tennisbanor, vilka 

kommer finnas kvar. Den yta som är söder om campingstugorna och servicebyggnaden är 

idag camping för husvagn/husbil. För att dessa ska få stå på samma plats mer än 24 

timmar upphävs strandskyddet men hela ytan beläggs med prickmark för att ingen 

byggnation ska vara tillåten. 

 

Det andra skälet som åberopas är kopplat till den yta som i plankartan är markerad med 

RN. I nuläget är detta en del av campingen men för att viss idrottsverksamhet i form av 

exempelvis dragkamp ska kunna vara möjlig att ha inom området upphävs strandskyddet. 

Med hänsyn till detta införs det att byggnation i detta område endast får ske genom 

läktare, domarbås och omklädningsrum. Detta medför att tillåten typ av byggnation 

begränsas för att minimera påverkan i området. Övrig del av denna yta kan nyttjas genom 

exempelvis tältplats. 

 

För Park och Natur-områdena upphävs inte strandskyddet utan det kommer finnas kvar. 

 

Sakägare: Anders och Ann-Charlotte Salvén 

Sakägarna vidhåller de synpunkter som lämnades in under samrådet att ytan mellan 

servicebyggnaden och musikpaviljongen bör få bestämmelsen PARK snarare än 

camping. Detta för att säkerställa att tillgängligheten förblir samma som i nuläge. 
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Tillgängligheten skulle påverkas om det på denna yta tillåts tält, husvagnar eller 

campingstugor.  

 

Bemötande 

Den yta som pekas ut i samrådsyttrandet innebär en minskning av campingområdet 

med ca 2 200 m2 i jämförelse med förslaget som finns för granskning. En viss ökning har 

skett utifrån det inlämnade förslaget men det är inte hela ytan som har fått 

bestämmelsen PARK. Den yta som har pekats ut för PARK är den yta som är mest viktig 

att skydda med hänsyn till Rottnen. Musikpaviljongen ligger inom campingens yta och 

att lägga hela ytan fram till den som PARK-område skulle innebära stora begränsningar. 

 

Dock läggs prickmark in mellan musikpaviljongen och PARK-området för att säkerställa 

att inga byggnader uppförs framför. På detta sätt blir det nämligen möjligt både för 

personer som vill tälta att använda området när det inte är något uppträdande på 

scenen samt för åskådare att vistas på området när ett uppträdande sker. Detta medför 

ingen negativ förändring i förhållande till nuvarande plan och situation. 

 

Sakägare: Peter Borgström 

Sakägaren vidhåller sitt yttrande från samrådet att bevattningsledningen som går från 

bostadsfastigheterna till sjön bör skyddas på något sätt vid eventuella markarbeten. 

 

Bemötande 

Då det inte finns någon inmätning, servitut, ledningsrätt eller skriftliga avtal går det inte 

att skydda bevattningsslangen i detaljplanen genom u-område. Det som kan göras är att 

sakägaren tar kontakt med markägaren som står för markarbetena och tillsammans 

komma överens, utanför planen, om exempelvis försiktighetsåtgärder. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


