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Detaljplan för del av Hovmantorp 

5:1(förskola), Hovmantorps 

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

Hovmantorp 5:1 (förskola), i Hovmantorps samhälle, Lessebo 

kommun. Förslaget skickas nu ut för samråd och samrådstiden 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 samråd.  

Läge  

Planområdet är beläget i den östra delen av Hovmantorp, Lessebo 

kommun och omfattar cirka 0,6 hektar (cirka 6 000 m2). Området 

avgränsas i söder av Kullagatan och i övriga väderstreck är det 

skogsområdet som planområdesgränsen ligger i. 

Syfte och bakgrund 

Lessebo kommun har satt ett mål att öka befolkningsmängden till 

cirka 10 000 invånare fram till 2025 (enligt utvecklingsstrategi för 

Lessebo kommun, antagen 2018). För att möta den förväntade 

befolkningsutvecklingen är kommunen i behov av fler 

förskoleplatser. Det finns idag ett stort behov av en ny förskola på 

östra delen av Hovmantorp. Därför upprättas en detaljplan som ska 

pröva möjligheten för byggnation av en förskola i två våningar som 

ger plats för cirka 100 barn. 

Handlingar  

Underrättelse om samråd, 2020-03-10 

Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-02-17 

Plankarta med bestämmelser, 2020-02-25 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Skissförslag-förskola 

Fastighetsförteckning (finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

  

Under utställningen finns samrådshandlingarna 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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handlingarna skickad direkt till dig, antingen elektroniskt eller via 

post. 

Förenlighet med översiktsplanen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). I Lessebo kommuns översiktsplan 

(2018) finns det inte någon uttalad riktlinje för det aktuella 

planområdets utveckling. Planområdet är inte utpekat för något 

specifikt ändamål. Detaljplanen antas inte medföra en betydande 

miljöpåverkan 

Vad händer sedan?  

Handlingarna ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges berörda 

möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella förslaget. 

Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas 

planhandlingarna ut för granskning. 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. 

 

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 

 

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på 

kommunens webbplats www.lessebo.se. 

 
 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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