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Ändring av detaljplan för del av 

Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), 

Hovmantorp, Lessebo kommun  
 
Denna underrättelse avser förslaget till ändring av detaljplan för del 

av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), i Hovmantorps samhälle, 

Lessebo kommun. Förslaget skickas nu ut för granskning och 

granskningstiden är från och med tisdag den 10 mars 2020 till och 

med fredag den 27 mars 2020 (3 veckor).  

 

Fastighetsägare ansvarar för att underrätta hyresgäster och andra 

boende på fastigheten om innehållet i denna inbjudan till 

granskning.  

Läge  

Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I 

väster gränsar området till Kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i 

öster till Kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan. 

Planområdet omfattar en yta av cirka 4200 kvadratmeter och 

ändring berör cirka 1600 kvadratmeter. 

Syfte  

Den nuvarande tomtens storlek i förhållande till den byggbara ytan 

inom kvartersmarken har visats sig vara för begränsande och 

motsvarar inte de önskemål som framförts för byggnation på 

platsen. Avsikten med ändringen av detaljplanen för Strandtorget är 

att anpassa planen till rådande förhållanden så att tomten blir mer 

funktionell för byggnation. Ändringen innebär justeringar och 

borttagande av vissa planbestämmelser som har visat sig försvåra 

ett genomförande av planen. Ändringarna bedöms följa gällande 

detaljplans syfte 

Handlingar  

Underrättelse om granskning, 2020-03-10 

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning, 2020-02-18 

Plankarta med nya bestämmelser, 2020-02-18 

Samrådsredogörelse, 2020-02-17 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

  

Under utställningen finns granskninshandlingarna 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 
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planhandlingarna skickad direkt till dig, antingen elektroniskt eller 

via post. 

Förenlighet med översiktsplanen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). Planändringen är förenlig med 

översiktsplanen och är inte av betydande intresse för allmänheten 

eller i övrigt av stor betydelse. Planändringen antas inte heller 

medföra en betydande miljöpåverkan 

Bakgrund 

Detaljplanen har varit ute på samråd under jantuari-februari månad. 

Synpunkterna från samrået har sammanställts i en 

samrådsredogörelse. Efter samrådet har ändringar gjorts i 

planhandlingarna.  

Vad händer sedan?  

Hanlingarna ställs ut för granskning. Eventuella synpunkter som 

inkommer under granskningstiden kommer att sammanställas och 

bemötas av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat 

synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av 

detaljplanen. I granskningsutlåtandet tar kommunen ställning till 

eventuella justeringar av planförslaget innan planen slutligen antas. 

Eventuella synpunkter på förslaget om att ändra detaljplanen ska 

lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 

fredag den 27 mars 2020, antingen via e-post till 

samhallsbyggnad@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo 

kommun, 365 31 Lessebo. 

 

Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa senast under 

granskningstiden annars kan du förlora rätten att senare överklaga 

beslutet att anta detaljplanen. Vill du läsa mer om hur 

planprocessen fungerar kan du göra det på kommunens webbplats 

www.lessebo.se. 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  
 

 

Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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