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Granskningens genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Vega 22 och 27 i Hovmantorps samhälle har varit ute 

för granskning under perioden 2016-10-10 till 2016-11-06. 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 miljöförvaltningen tagit emot 5 svar varav 3 har 

inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning 

av respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter 

yttrandet. Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte 

innebär någon erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anser att det tillåtna våningsantalet ska höjas från 2-4 till 4-6. 

Bemötande 

Att bygga ett sexvåningshus på den utpekade höjden i Hovmantorp skulle medföra att 

bebyggelsestrukturen skulle förändras drastiskt. Att bygga ett fyravåningshus på den 

utpekade marken skulle medföra att nästa projekt i området skulle kunna bli ett 

sexvåningshus. Detta med anledning av att det då blir en successiv höjning av 

bebyggelsestrukturen snarare än stora hopp. Detta skulle även medföra att 

Hovmantorp som samhälle kan utvecklas på ett hållbart sätt, vilket gynnar hela 

samhället och dess invånare. 

Genom att göra en successiv höjning av högsta byggnaden kan också ett trivsamt 

samhälle skapas. Hovmantorp är ett samhälle som kan växa mycket, vilket medför att 

det är viktigt att varje projekt passar in med den rådande bebyggelsestrukturen. 

Syftet med detta är att skapa ett samhälle som medborgarna trivs i.  

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet saknar fastighetsbeteckningar. 

Bemötande 

Kommentaren noteras och plankartan uppdateras. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring Hovmantorps vattentäkts 

vattenskyddsområde. 
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Länsstyrelsen noterar även att den efterfrågade bullerundersökningen har 

genomförts. 

Bemötande 

Det efterfrågade förtydligande införs i plan- och genomförandebeskrivningen på 

sidan 2 under rubriken Planens förenlighet med 5 kap MB, dessutom införs det på 

sidan 3 i behovsbedömningen. Förtydligandet som införs är:  

Hovmantorps vattentäkt beräknas inte påverkas av planförslaget. Detta 

eftersom planområdet ligger på en höjd och är skild från Rottnen av 

infrastruktur och grönområden. Hänsyn måste dock ändå tas till 

vattentäkten för att undvika läckage från fastigheten. 

 

Sakägare: Frederik Kjellson 

Sakägaren påpekar att hans synpunkter från samrådet fortfarande gäller. Samma 

regleringar som gäller för den aktuella planen ska även gälla för Vega 8 utan några 

kostnader för fastighetsägarna. 

Bemötande 

Om fastighetsägaren till Vega 8 önskar bygga högre än vad den gällande planen 

tillåter får fastighetsägaren, precis som alla andra, ansöka om en planändring för 

fastigheten. Det som då kommer ske är att ett avtal skrivs mellan plan- och 

miljöförvaltningen och fastighetsägaren där en avgift och en tidsplan samt ett syfte 

kommer preciseras.  

Det är den som har nytta av en detaljplan som ska bekosta denna vilket medför att 

det inte finns någon grund för att ställa krav att kommunen ska stå för planens 

kostnad. 

 

Trafikverket 

Trafikverket efterfrågar ett förtydligande i plankartan att uteplats ska ordnas 

bullerskyddad. Dessutom önskar Trafikverket en reglering hur nära en allmän gata 

som bebyggelsen får uppföras. 

Bemötande 

Kommentaren noteras och det införs i plankartan förtydligande både kring 

bullerfrågorna och kring placeringen. Dessa införs som allmänna bestämmelser och 

4,5 meters prickmark mot Storgatan. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


