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Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (förskola), 
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs 
län 
 

Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Flygfoto över planområdet. Planområdet är beläget inom röd heldragen cirkel.  

Avgränsningen är inte exakt. 
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs.  

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som 

skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall 

regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och 

genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Undersökning av betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte och huvuddrag 

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.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

 

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 
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inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge och areal 

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. I närheten 

av planområdets sydöstra gräns sträcker sig en mindre enskild skogsväg som försörjer 

vattenverket längre öster ut. Området väster och söder om planområdet består av 

etablerad bostadsbebyggelse med villakaraktär. Det finns även en kommunal 

pumpstation för spillvatten sydväst om planområdet på motsatta sidan om Kullagatan. 

Inga registrerade klagomål gällande lukt eller buller finns. Lessebo kommuns VA-enhet 

ser inte några risker med den befintliga verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – 

Översiktskarta för 

planområdets läge i 

relation till 

omgivningen. 

Planområdet är 

beläget inom röd 

heldragen cirkel. 

Avgränsningen är inte 

exakt.  

Markägande 

Marken inom planområdet ägs av Lessebo kommun (fastigheten som berörs av 

detaljplanen är Hovmantorp 5:1) och är i dagsläget inte detaljplanelagt.  
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-05 att låta upprätta en ny detaljplan för 

det utpekade området. 

Översiktsplan 

I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) finns det inte någon uttalad riktlinje för det 

aktuella planområdets utveckling. Planområdet är inte utpekat för något specifikt 

ändamål.  

Detaljplan       

Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt förutom en liten remsa längs med 

Kullagatan som löper längs planområdets södra del som ingår i detaljplan fastställd 

1973-02-19. För berörd del anges park eller plantering. Den del av den gällande 

detaljplanen som ingår i planområdet upphävs i samband med att denna detaljplan 

vinner laga kraft.  

Planområdet gränsar i väster till följande detaljplan: ”Förslag till ändring och 

utvidgning av stadsplanen för ett område norr om Kullagatan, Hovmantorps samhälle”, 

lagakraftvunnen den 7 april, 1975”. Detaljplanen medger allmän platsmark avsett för 

park eller plantering.  

Figur 3 – Bilden till vänster visar ett urklipp ur gällande detaljplan. Bilden till höger visar ett urklipp ur 

detaljplanen som angränsar planområdet.  
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Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och består till stor del av skogsmark, 

både löv- och barrskog. Inom planområdet finns inga uttalade naturvärden, men inom 

skogsmarken i den nordöstra delen av planområdet finns partier med öppen våtmark och 

sumpskog. Sumpskog består av vegetation med mestadels glasbjörkträd. I 

Artdatabanken finns inga fynd under perioden 1950-2020 av rödlistade arter inom 

planområdet. Inga speciella arter, träd eller signalarter påträffades vid det översiktliga 

fältbesöket i området. Exploateringen av förskolan innebär ianspråktagande av 

sumpskog. Den mängd sumpskog som berörs är dock liten och uppskattas till cirka 300 

kvadratmeter. Påverkan bedöms dock som marginell och kommer inte medföra 

betydande förändringar i antalet eller sammansättningen av växtarter eller djurarter i 

området.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beaktat områdets förutsättningar, bland annat 

inslaget av våtmark/sumpskog vid utformning av planförslaget. Området med våtmark 

och sumpskog har till stor del lämnats utanför planförslaget. Mindre delar av 

våtmarken/sumpskogen planläggs som kvartersmark för förskoländamål medan övriga 

delar av våtmark/sumpskog inom planområdet planläggs som naturmark, ”NATUR”. 

Befintliga välvuxna träd bör även bevaras så långt som möjligt och på ett lekfullt sätt 

integreras i barnens lekmiljö.  

Figur 4 – Bilderna visar vegetationen inom planområdet.  

Bebyggelse  

Hela planområdet är idag obebyggt, men en del villabebyggelse finns i anslutning till 

planområdet.  

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Särskild radonutredning har inte utförts. Om höga radonvärden 

uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny bebyggelse konstrueras 

radonsäkrade.  
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Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i området. Om markföroreningar skulle påträffas vid 

exploatering ska arbetet avbrytas och kontakt tas med tillsynsmyndigheten.  

Geotekniska förhållande  

Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består marken i och omkring 

planområdet av fast morän, vilket bedöms vara en stabil grund. Detta bör inte medföra 

några problem för eventuell förskolbebyggelse. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 

3-5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken ha 

bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet.  

Marknivå 

Nuvarande höjdskillnader inom planområdet varierar mellan cirka + 157 och +162 med 

de högre marknivåerna i huvudsak i områdets norra delar och de lägre i söder och öster.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Området bedöms inte bli översvämningsdrabbat vid 

beräknade framtida 100-års flöden.  

LIS-område 

Planområdet ligger utanför LIS-områden.   

Fornlämningar och kulturmiljö 

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, en övrig kulturhistorisk 

lämning, L1952:7121, ett område med skogsbrukslämningar cirka 9 meter i diameter 

inom den centrala delen av planområdet. Denna lämning kommer att behöva tas bort vid 

en exploatering av området. Kommunen har i ett tidigt skede haft kontakt med 

Länsstyrelsen i Kronobergs län för att klargöra lämningens karaktär, omfattning och 

bevarandegrad. Länsstyrelsen har vid granskning av planområdet bedömt att denna 

lämning med stor sannolikhet har med kolproduktion för driften vid Lessebo järnbruk 

att göra. Järnproduktionen vid Lessebo järnbruk ägde huvudsakligen rum före år 1850. 

Det är därför sannolikt att skogsbrukslämningen är från tiden före 1850 och då skall 

lämningen betraktas som fornlämning. För denna fornlämning gäller Kulturmiljölagens 

bestämmelser. Det är enligt denna lag förbjudet att utan tillstånd av Länsstyrelsen rubba, 

ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 

eller skada en fornlämning. Den planerade exploateringsytan kan därför innebär ingrepp 

i fornlämning och kräver såldes Länsstyrelsens tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § 

Kulturmiljölagen (1988:950). Länsstyrelsen bedömer att tillstånd till ingrepp i 

fornlämning kan medges men med villkor om att berörd yta först förundersöks. Detta 

för att kunna få lämningen dokumenterad och så att prover kan tas för C-datering. En 

förundersökning är beställd och resultatet från denna får hanteras i det fortsatta arbetet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att en sådan förundersökning kommer till 

stånd, samt bekostar den.  
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Strax utanför planområdets nordöstra del finns en övrig kulturhistorisk lämning och 

utgörs av ett område med skogsbrukslämningar bestående av en kolbotten efter en 

resmila samt en grund efter kolarkoja. Denna lämning ligger utanför det aktuella 

planområdet och ett genomförande av planen påverkar inte fornlämningen i något 

avseende. Alla fornlämningar såväl kända som okända är skyddade enligt 

kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering eller andra markarbeten 

påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas och 

anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Kartan utklippt från Riksantikvarieämbetets Fornsök visar registrerade övrig kulturhistoriska 

lämningar inom och i närområdet till planområdet i blått.   

Buller 

Enligt Boverkets rekommendationer bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA samt den 

maximala bullernivån 70 dBA underskridas på delar av förskolgården som är avsedda 

för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Planområdet ligger inte nära någon väg 

eller andra bullerkällor med hög trafikmängd. Den bullerkälla som kan påverka 

planområdet är Kullagatan som är kommunal och finns direkt söder om planområdet. 

Den används framförallt av boende i närområdet. För Kullagatan har det gjorts en 

uppskattad trafikmätning som visar att Kullagatan idag har en uppskattad 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 700 fordon/dygn varav 4 % utgörs av tungtrafik 

(2017). Trafikmätning Kullagatan gjordes 2017 i höjd med Vikingagatan. 

Hastighetsbegränsningen på Kullagatan är 40 km/h, vilket ger bullernivåer på cirka 50 

dBA 10 meter från gatan enligt Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. 

Detta medför att förskolområdets utemiljö understiger 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 

kan anses ha en god ljudmiljö. En viss ökning av biltrafiken kan antas ha skett från detta 

mättillfälle, men med hänvisning till att inga stora förändringar skett i närområdet 

bedöms trafikökningen som marginell. Eftersom trafikmängden är förhållandevis liten 

anses denna beräkning vara tillräcklig och kommunen gör bedömningen att ingen 

särskild utförlig bullerutredning behöver tas fram.  
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Närmaste potentiell bullerkälla som också kan förväntas ge upphov till viss risk för 

bullstörning är den enskilda skogsvägen som finns sydöst om planområdet. Skogsvägen 

fungerar idag som köryta för de som arbetar inom vattenverket och rör sig mellan denna 

verksamhet. Det finns ingen information om antalet fordon som passerar den aktuella 

vägsträckan utan istället uppskattas värden avseende antal fordon. Uppskattningen 

gjordes utifrån fältbesöken vid flera separata inventeringstillfällen samt utifrån dagens 

trafikflöden på Kullagatan. Antalet fordon på den enskilda vägen uppskattas till cirka 20 

fordon (högt räknat) per dygn. Detta är under gällande riktvärden. Högst trafikmängd 

passerar på Kullagatan. Trafiken på skogsvägen är betydligt lägre då endast arbetarna i 

vattenverket och några enstaka besökare nyttjar denna väg. I och med att antalet fordon 

per dygn är så få har ingen bullerutredning gjorts.  

Norr om planområdet ligger tågrälsen, Kust till kust-banan. Avståndet mellan 

planområdet och järnvägen uppgår till cirka 220 meter, vilket därmed inte bedöms 

utgöra risk för trafikbuller. Då planområdet är lokaliserat med stort avstånd från järnväg 

bedöms ingen påverkan ske på järnvägen eller dess närmaste omgivning genom aktuell 

planering. 

Föreslagen markanvändning bedöms inte bidra till några större och permanenta 

störningar i området. Då detaljplanen möjliggör förskoleverksamhet kommer den att 

generera ytterligare fordonstrafik längs Kullagatan och genom bostadsområden i 

närområdet, men ökningen bedöms vara av mycket begränsad karaktär. Kritiska 

tidpunkter är på morgonen vid lämning och på eftermiddagen vid hämtning. Fler 

fordonsrörelser bedöms inte påverka planområdets lämplighet för användningen då det 

sannolikt inte rör sig om någon större mängd fordonstrafik. Föreslagen markanvändning 

och de befintliga bostadsområdena är dock placerade på sådant avstånd från Kullagatan 

att de inte påverkas av buller/ljudnivåer som överskrider riktvärdena vare sig i dagsläget 

eller i framtiden. Den begränsande trafikmängden och låga hastigheten på 

omkringliggande gator bedöms inte heller det ge upphov till buller som överskrider 

riktvärdena, då det endast pågår under en begränsad tid (morgon och kväll) och enbart 

under vardagar. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan bedömningen att det 

inte finns något behov av en mer utförlig bullerutredning och att inga särskilda krav på 

bulleråtgärder är nödvändiga.  

Gatunät, gång- och cykeltrafik  

Angöring till den nya förskolan kommer att ske från Kullagatan som går söder om 

planområdet. Området har goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och kan lätt 

nås med bil, cykel och till fots. Kullagatan har en total gatubredd på cirka nio meter, 

varav tre meter utgörs av trottoar på ena sidan av gatan och utmed gatan finns en separat 

gång- och cykelled. Kullagatan har en rekommenderad hastighet på max 40 km/h och 

har en kommunal väghållning. Någon utbyggnad av nya gator är inte aktuell. 
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Figur 6 – Kartan är ett 

utdrag ur 

översiktsplanen för 

Hovmantorp samhälle. 

De ljusgröna stråken 

visar gång- och 

cykelleder inom 

samhället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Gång- och 

cykelstråket längs 

Kullagatan. 

Parkering, angöring och varumottagning 

Parkering för avlämning och hämtning av barn och varuleveranser föreslås i den södra 

delen av planområdet med angöring från Kullagatan. Parkering för anställda ska 

anordnas på fastigheten och kan också behöva ske från Kullagatan. Genom denna 

placering kan hämtning och lämning ske inne på fastigheten utan konflikt med övrig 

trafik. Enligt illustrationsskissen kan 27 nya parkeringsplatser skapas, se sida 12. Den 

planerade parkeringen i anslutning till förskolan bör ha utrymme för ett visst antal 

platser för barn med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Dessa parkeringsytor bör 

vara nedbrutna i mindre enheter omgärdade av häck eller trädplantering för en attraktiv 

utformning av gårdsmiljöer och gaturum. Området bör inhägnas så att barnen inte kan ta 

sig in på inlastningsområdet.  
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Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 900 meter bort från planområdet och där finns ett 

stort utbud av kommersiell service i form av bland annat skola, bibliotek, matbutiker 

och restauranger. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.  

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till hållplatslägen 

och nära till Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss 

mot Växjö och Lessebo.  

Riksintresse 

Planområdet ligger enligt Länsstyrelsen GIS-databas inte inom något område som 

omfattas av riksintresse.  

Vattenskyddsområde 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i dessa 

föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. Planområdet 

ligger inom yttre vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Rottnen, vilket medför att 

gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Skyddsföreskrifterna 

innebär bland annat att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter inte 

får ske utan medgivande/tillstånd och efterföljande av eventuella föreskrifter från 

myndighetsnämnden i Lessebo kommun. Vid all exploatering, schakt- och 

anläggningsarbeten måste kommunens miljöavdelning godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. Detta medför 

att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av fastigheten. För att förhindra att 

exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse införts på 

plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall följas” 

Strandskydd 

Centralt inom planområdet samt strax utanför nordöstra delen av planområdet löper två 

små avvattningsdiken kopplat till nuvarande skogsbruket som leder bort dagvatten, 

innan det färdas vidare i nordöstlig riktning in mot ett sumpskogsområde. Samtliga 

diken bedöms vara grävda som enbart anlagts för att avleda vatten från skogsbruksmark. 

Vid platsbesök kunde det konstateras att dikena har en begränsad vattenföring och i 

stora delar är dikena svåra att lokalisera, förutom vid perioder med omfattande 

nederbörd. Större delen av dikena saknade vid platsbesöket vatten, dock var diken vid 

dessa platser fuktiga vilket tyder på att diken även här tidvis håller vatten. Dikena och 

omgivande miljö bedöms inte ha några egentliga naturvärden och saknar intresse för 

friluftslivet eller bidrar med några rekreationskvalitéer. Inget av dessa diken har några 

dokumenterade värden för växt- och djurlivet och har då inte något biotopskydd enligt 7 

kap. MB. Dikena har inte heller varken tillflöde från något naturligt vattendrag eller 

leder ut i ett sådant. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att 

strandskyddsdispens inte gäller för dessa två diken på grund av att de är skapade av 

människor; så kallad artificiellt dike. Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till 

Mark- och miljööverdomstolen dom; målnummer M 10756-14 (2015-06-11).  
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Utifrån ovan beskrivna aspekter görs bedömningen att varken det centrala eller 

nordöstra diket omfattas av strandsreglerna på grund av dess ringa utbredning.  

Figur 8 – Bilder som visar avvattningsdiken inom samt utanför planområdet, vilket kommunen inte 

bedömer omfattas av strandskydd.  

Friytor och förskolgård 

Plan- och bygglagen ställer krav på tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse 

vid skolor och förskolor. I Boverkets rapport ”Ge plats för barn och unga” från 2015 

anges att ett rimligt mått och riktlinje för storleken av friyta utomhus kan vara 40 m2 per 

barn vid förskolor. Den totala storleken på en förskolegård bör inte understiga 3000 m2 

oavsett antalet barn. Utformningen av planförslaget ger möjlighet till tillräcklig utemiljö 

för verksamheten. Förskolan kan rymma upp till 100 barn. Detta ger en utomhusfriyta 

per förskolebarn på 40 m2. Planen säkerställer därmed att Boverkets riktlinjer om friyta 

uppfylls. Utöver denna finns även ett naturområde inom planområdet som kan nyttjas 

till utflykt.  

En större förskolegård ger möjlighet att ordna fler funktioner och mer varierade miljöer 

inom förskolemrådet. Träd som inte utgör någon fara kan med fördel bevaras på gården då 

de erbjuder skugga. Detaljplanen ställer dock inga krav på hur förskolegården ska 

anläggas. Den exakta utformningen och placeringen av utemiljön redovisas i samband 

med bygglovsskedet. Förskolegården kan vara tillgänglig för lek och rekreation även 

efter skoltid vilket också gynnar möjligheterna till lek för barn i närområdet.  

Förskolbyggnad 

Planförslaget möjliggör uppförandet av en förskola (S på plankartan) med upp till cirka 

sex avdelningar med tillhörande ytor för lek, parkering, angöring för leverans samt eget 

tillagningskök och matsal inom planområdet. Den planerade förskolan uppskattas 

rymma cirka 100 förskolebarn. Förskolan föreslås uppföras med en högsta nockhöjd på 

8,0 meter, vilket möjliggör två våningar, beroende på hur förskolbyggnaden och 

takkonstruktionen utformas. Detta för att kunna utnyttja marken mer effektivt och på så 

sätt spara för förskolebarnens lekytor. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta 

delen på en byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp över taket som skorstenar 

och ventilationstrummor räknas inte in.  

Tillåten byggrätt begränsas till 30% av fastighetsarean för att garantera en god utemiljö 

för barnen, vilken motsvarar cirka 1 700 m2 (naturområdet är ej inräknat). Detta är en 

generös byggrätt som ger förskolan möjlighet att utvecklas i takt med att behovet ökar. 
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Parkeringar med plats för angöring, hämtning och lämning samt varuleveranser och 

soptransporter till förskolan kan anordnas i den södra delen av fastigheten med 

anslutning till Kullagatan. Förskolans huvudentré föreslås placeras i sydlig riktning 

vilket skapar en tydlighet och orienterbarhet eftersom angöring sker från detta håll. En 

mindre del av området ska även vara tillgänglig för underjordiska ledningar. Samtidigt 

möjliggör planförslaget en flexibel placering av förskolbyggnaden och tillhörande 

komplementbyggnader, som till exempel förråd för förvaring av lekutrustning, 

cykelparkeringar och miljöhus. Utifrån planförslaget finns det flera möjligheter att 

placera och utforma en förskolbyggnad, ett alternativ illustreras nedan.  

 
Figur 9 – Illustration som visar möjlig utformning av förskolebyggnad och tillhörande gård med lekytor.  

Illustrationen är inte bindande utan endast ett exempel på en möjlig utformning.  
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas.  

Planområdet är av begränsad omfattning men innebär ändå en förändring för de 

närboende. Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att 

detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken kommer inte att upprättas 

eftersom planen inte innebär någon betydande påverkan på miljö, hälsa, säkerhet, 

hushållning av mark och vatten. Planområdet bedöms inte heller leda till någon negativ 

påverkan på riksintressen. Inga särskilt skyddade områden berörs.  

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljön. De ämnen och normer som regleras är kvävedioxid och 

kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, 

arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.  

Inga mätningar för luftkvaliteten har genomförts i Lessebo kommun, men den bedöms 

vara god. Planförslaget bedöms inte innebära någon försämring av luftkvaliteten 

eftersom den verksamhet som planen tillåter endast medför en mindre ökad biltrafik i 

området. Detaljplanen möjliggör en ny förskola lokaliserad intill ett tättbebyggt område, 

vilket kommer att innebära fler människor och rörelser på platsen, framförallt under 

vardagar och vid hämtning och lämning av barn. Trafikökningen bedöms dock som 

relativt liten och ingen risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft 

föreligger inom området. Planområdet ligger cirka 220 meter från järnvägen. I 

anslutning till planområdet finns i övrigt endast två mindre lokalgator som har en 

relativt begränsad trafikmängd. I närheten av planområdet finns inte heller verksamheter 

som orsakar luktstörningar. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning 

till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. Planområdets centrala 

läge med god kollektivtrafik och tillgängliga gång- och cykelbanor minskar behovet av 

bil, vilket leder till att halterna än mer hålls nere. Naturområdet och övrig växtlighet 

inom området hjälper till att ta hand om eventuella luftföroreningar. 

Miljökvalitetsnormen för luft kommer inte påverkas nämnvärt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. 

Enligt Vatteninformation Sverige (VISS), uppnår alla vattendrag och sjöar i Lessebo 

kommun god ekologisk och kemisk status. Detta gäller även för grundvatten utom i två 

fall, dels Skruv och dels Transjö. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen 
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bedöms förändras negativt på grund av planförslaget. Planområdet omfattas inte av 

någon grundvattenförekomst som berörs av miljökvalitetsnormerna, men planområdet 

bedöms ligga inom yttre vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Rottnen. Detta innebär 

att spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att 

avloppsanläggningar med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan 

tillstånd. Inga restriktioner för utsläpp av dagvatten nämns i skyddsföreskrifterna dock 

måste MKN för ytvattenförekomster följas. Då spillvattnet från planområdet avses ledas 

via nya ledningar till det kommunala ledningsnätet och sedan pumpas till reningsverket 

i Lessebo påverkar inte spillvattnet miljökvalitetsnormerna för vattenförekomst. För att 

förhindra att exploateringen förorenar ytvattentäkten har en generell bestämmelse 

införts på plankartan ”Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet skall 

följas”.  

Planområdet består i dagsläget av obebyggd skogsmark. En större mängd dagvatten 

kommer alstras när området exploateras och hårdgörs. Dagvatten som uppstår är i liten 

mängd, företrädelsevis från en hårdgjord parkeringsyta. Planförslaget bedöms därför 

inte medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna. De 

negativa effekterna bedöms dock som marginella. Dagvatten från planområdet planeras 

att omhändertas genom det kommunala dagvattennätet som finns i Kullagatan. 

Dagvatten inom fastigheten ska omhändertas och fördröjas lokalt i ett trögt system som 

innebär att vatten från tak och hårdgjorda ytor ska avledas över gräsytor och mark där 

infiltration är möjlig innan anslutning sker till det befintliga kommunala ledningsnätet. 

Dagvattnet avses även kunna hanteras via ett befintligt avvattningsdike som silar genom 

skogsmarken i öster, se avsnittet om dagvattenhantering.  

Stora delar av förskolefastigheten kommer inte att hårdgöras, utan ligga kvar som 

genomsläpplig mark, vilket underlättar infiltrationen av dagvatten. Med tanke på 

verksamheten som planeras kommer en förskolgård anordnas. En förskolgård som är 

lämplig för sitt ändamål karaktäriseras bland annat av genomsläppligt material, träd och 

annan vegetation vilket bidrar till att absorbera och fördröja dagvatten, vilket framförallt 

är viktigt vid ett skyfall. Vatten som inte tas upp av växter, jorden eller avdunstar leds 

via dagvattenrör till kommunens dagvattenledning. 

Med anledning av att dagvatten från planområdet inte karaktäriseras såsom särskilt 

förorenat, är liten till mängd samt att avskiljning primärt sker i mark via infiltration 

innan dagvattnet når recipienten anses aktuellt planområde inte äventyra 

vattenförekomsten Rottnen sett till miljökvalitetsnormer eller såsom dricksvattentäkt. 
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Beslut om samråd mars 2020 

Samråd  april 2020 

Beslut om granskning maj 2020 

Granskning  juni 2020 

Antagande   augusti 2020 

Laga kraft  september 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för anläggning, drift och 

underhåll av dessa.  

Avtal 

Inget avtal krävs för framtagandet av detaljplan.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsbildning 

En ny förskolefastighet kan bildas genom att cirka 6 000 m2 kan avstyckas från 

kommunens stamfastighet Hovmantorp 5:1. Denna markyta avses bilda en egen 

fastighet genom avstyckning. Kostnader för regleringar i samband med eventuella 

framtida avstyckningar eller dylikt står kommunstyrelsen i Lessebo kommun för. 

Fastighetsägare 

Kommunen är fastighetsägare av planområdet. 

Ledningsrätter 

På plankartan införs så kallade ”u” område. Inom detta område ska marken vara 

tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Ledningsrätt kan bildas för den ytan 

som i plankartan är markerad med u-område. Kommunen ansvarar att ledningsrätt 

ansöks hos Lantmäteriet.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala kostnader 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun står för kostnaden att uppföra föreliggande 

detaljplan.  

Fastighetsreglering som uppkommer på grund av, exempelvis genomförande av allmän 

platsmark, står kommunen för. Lessebo kommun initierar fastighetsbildning inom 

planområdet.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Stora delar av närområdet är redan bebyggt och det finns kommunala ledningar för ny 

anslutning i gatunätet. Då det aktuella planområdet inte har varit exploaterat kan en 

geoteknisk undersökning/utredning i samband med byggnation vara befogad för att mer 

i detalj veta hur området ser ut.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt hos länsstyrelsen om arkeologisk utredning. 

Planhandlingarna kommer att kompletteras under planprocessen med slutsatser från 

utredningen. 

Vatten och avlopp 

Kommunala ledningar för både vatten och avlopp finns utbyggda i Kullagatan samt går 

längs den södra fastighetsgränsen. Nya VA-ledningar kan anslutas till det befintliga 

vatten- och avloppsnätet. Inom detaljplaneområdet finns en befintlig underjordisk 

vattenledning som går tvärs igenom planområdet. Detta planläggs och markeras i 

plankartan med ett 5 meter brett u-område för allmänna underjordiska ledningar där 

ledningen ligger ungefär i mitten för att säkra åtkomsten till detta. Inom u-område får 

ingen verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av 
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ledningar. Vid exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det 

befintliga Va-nätet av kommunen.  

Fjärrvärme, el och tele 

Genom området går en fjärrvärmeledning som behandlas på samma sätt som vatten och 

avlopp.   

Elledningar ligger i gränsen av planområdet. Ledningarna markeras inte i plankartan 

med u-område.  

Parkering 

Parkering för förskolans behov skall lösas och anordnas inom nybildad förskolfastighet.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Dagvatten 

Dagvatten är det tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, 

och andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. I dagsläget finns det 

ingen omfattande dagvattenhantering inom planområdet. Centralt inom planområdet 

samt strax utanför nordöstra delen av planområdet löper två avvattningsdiken kopplat 

till nuvarande skogsbruket med funktion att fördröja och avleda dagvattnet. Diken 

ansluter sedan in genom ett sumpskogsområde som ligger nordöst om planområdet. 

Med anledning av den planerade detaljplanen och byggnationen av den nya förskolan 

behöver det befintliga diket mitt i planområdet 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 bedöms av samma skäl behöva ledas om. Diket i 

planområdets nordöstra del kan ligga kvar orörd och även fortsättningsvis vara ett 

avvattningsdike. Man skulle ändå kunna använda detta dike för infiltration av dagvatten 

i området och kan ingå som en del i dagvattenhanteringen av området. Kommunen äger 

skogsmarken även utanför planområdet och kan därmed låta dagvattnet sila genom 

skogsmarken. Sumpskogsområdet kommer fortsatt att fungera som en naturlig miljö för 

rening av dagvatten. 

Tillkommande dagvatten från planområdet planeras att anslutas till befintligt 

dagvattennät. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns i anslutning till 

planområdet längs Kullagatan. Kapacitet finns för att ansluta fastigheten till det 

kommunala dagvattennätet, men kan även alternativt ske genom lokalt 

omhändertagande i den utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala 

nätet. Inom planområdet finns bra möjlighet till lokalt omhändertagande av vatten då 

skogen omsluter planområdet på tre sidor som kan ge möjligheter för lokalt 

omhändertagande av dagvattnet. Marken inom planområdet består i huvudsak av 

skogsmark vilket innebär att markens infiltrationskapacitet kan anses vara godtagbar. 

För planområdet bör inriktningen vara att dagvattnet renas lokalt med naturliga metoder, 

som infiltration. En hög andel vegetationsbevuxen mark är fördelaktigt. Då skapas goda 

förutsättningar för rening och vattenavgång med vegetationens hjälp. För minskat behov 

av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses med vegetationstäckta tak, gröna tak. 

Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar regnvatten. För ytterligare 
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minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor så som parkeringsplatser 

anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus och gräsarmering är några 

exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av dagvatten. Dagvattnet kan 

också synliggöras och nyttjas som en resurs för att exempelvis skapa en kreativ lekmiljö 

eller vara del i rekreation och pedagogisk verksamhet för förskolan. En förskolegård 

som är lämplig för sitt ändamål innebär träd och grönska, som förutom att bidra till en 

attraktiv utbildningsmiljö, även bidrar till att fördröja och absorbera dagvatten. Det är 

dock viktigt att tänka på säkerhetsaspekterna för att minimera risker för barnen. Hur 

dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras 

närmare i detalj inför bygglovs/projekteringsskedet.  

I planförslaget bevaras delar av skogsmarken och planläggs som ett naturområde, 

”NATUR” med egenskapen dagvattenhantering. Naturområdet är planlagt i den östra 

delen av planområdet och ytan är cirka 300 kvadratmeter stor. Området ska vara en 

barriär mellan kvartersmark och sumpskogsområdet samt säkerställa möjligheten till 

omhändertagande av dagvatten och till viss del rening av dagvatten inom området. 

Denna bestämmelse syftar till att möjliggöra lokal infiltration av dagvatten men också 

för att säkerställa att området behåller sin naturkaraktär och väl smälter in i landskapet.  

Barnkonsekvenser 

Fler förskoleplatser är positivt för hela Hovmantorp. Detaljplanen är förenlig med 

barnkonventionen genom att förskolan med tillhörande skolgård är placerad i ett 

naturskönt och attraktivt läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket 

främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. Platsen ligger i närheten av flera 

befintliga bostadsområden, fritt från trafikerade vägar. För att underlätta vardagen för 

föräldrar som ska hämta och lämna innan och efter jobbet så lokaliseras förskolan med 

korta avstånd från närliggande bostadsområden, vilket kan underlätta vardagen för 

barnfamiljer. Det finns trygga och säkra gång- och cykelvägleder för barn och vuxna att 

ta sig till och från planområdet. Detta medför att de minsta barnen inom området 

kommer att ha gångavstånd till- och från förskolan. Detta ses som en stor fördel och 

skapar förutsättningar till en minskad biltrafik. Planområdet ligger även nära ett stort 

skogsområde lämplig för spontan och varierade lekbehov, utrymme att röra sig fritt och 

utevistelse, vilket är positivt ur ett barnperspektiv. Planförslaget medverkar inte till 

några negativa konsekvenser ur barnperspektivet.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen.   

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Detta är den kortaste 

genomförandetiden en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån rimligheten att 

genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla 

fram till den tidpunkt då detaljplanen ändras eller upphävs.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  


