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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till detaljplan för Tärnan 9 har varit ute på samråd under tiden 17 oktober 

2022 till och med 4 november 2022. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit 

in under yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör 

kommunen ett ställningstagande till eventuella ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

Länsstyrelsen har med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden, inget att erinra mot förslaget till detaljplan.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Området berörs av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB 

(lågflygningsområde med påverkansområde). Riksintresset bedöms inte påverkas av 

planförslaget.   

 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer (MKN) enligt 5 kap. 

MB följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen.  

 

I planbeskrivningen redovisar kommunen bland annat att planområdet befinner sig 

inom den sekundära skyddszonen för vattenskyddsområdet. Kommunen anger också 

att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet kommer att följas och vid behov söka 

tillstånd/anmäla åtgärder till kommunen. Länsstyrelsen har inget mer att tillägga.  

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. Kommunen avser att 

upphäva berört strandskyddet i sin helhet inom planområdet. Som skäl för 

upphävandet anger kommunen särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1, att området redan 

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

syften. Länsstyrelsen har ingen erinran.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET 

ÖVERSVÄMNING/KLIMATANPASSNING 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte finns någon översvämningsrisk 

inom planområdet samt att det inte heller föreligger risk för ras och skred.  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Enligt länsstyrelsens dokumentation (EBH-stödet) finns det ingen förorenad mark inom 

planområdet. Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 

upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

BULLER 

Planförslaget medger bostäder och vårdändamål. I det fall verksamheter/boende som 

innebär inslag av vård kan leda till större ökning av trafiken exempelvis vårdbehov på 

natten bör det redovisas i planhandlingarna.  

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. Kommunen har i en undersökning, 

enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats. Kommunen bedömer att 

förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen. 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området finns redovisat som ”befintlig skola” i kommunens gällande 

översiktsplan, antagen år 2018. Då området inte är utpekat för bostadsbebyggelse eller 

vårdändamål strider förslaget mot gällande översiktsplan. Länsstyrelsen konstaterar att 

skälen för avvikelse framgår av planbeskrivningen och har ingen erinran. 

VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTENHANTERING 

Kommunen reglerar att minst 40% av fastighetens yta ska vara genomsläpplig. 

Länsstyrelsen anser att i det fall kommunen bedömer att det finns behov av att reglera 

markens genomsläpplighet inom planområdet, då behöver det kompletteras med en 

planbestämmelse om utökad lovplikt för åtgärder som kan försämra markens 

genomsläpplighet. Detta för att bestämmelse b1 ska vara verksam.  
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KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFNING 

FORNMINNEN ENLIGT 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Särskild 

arkeologisk utredning (KML 2 kap. 11 §) krävs inte, men om fornlämningar påträffas i 

samband med schaktning och liknande ska arbetet avbrytas omedelbart och 

Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål.    

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbestämmelse b1 kompletteras med utökad lovplikt för markåtgärder som kan 

försämra markens genomsläpplighet enligt Länsstyrelsens önskemål.  

Planbeskrivningen kompletteras också med en tydligare beskrivning om trafik. 

Övriga synpunkter noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket bedömer att föreslagen detaljplan inte har någon påverkan på statlig 

transportinfrastruktur och har därmed inget att erinra.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har inget att erinra.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer 

Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av 

planens innehåll i en plankarta. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på 

följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 

• Det finns inte längre några administrativa bestämmelser – de som tidigare varit 

sådana (exempelvis upphävande av strandskydd) redovisas nu som 

egenskapsbestämmelser. En sekundär egenskapsgräns (med samma maner som 

den gamla administrativa gränsen) kan användas för att avgränsa 

egenskapsområden som korsar andra egenskapsområden. 

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta 

beteckningar och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall 
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är det bestämmelserna med beteckningen bostäder och vård som redovisas på 

samma rad bland planbestämmelserna. 

• Texten om genomförandetid bör redovisas bland planbestämmelserna på 

plankartan med rubriken ”Genomförandetid” på samma rubriknivå som till 

exempel rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”.  

Kvartersnamn i grundkartan 

Kvartersmarken ”Svalan” och ”Blenda” saknas i grundkartan. För att förtydliga för 

berörda behöver namnen tas med.  

Delar av planen som bör förbättras 

Planbestämmelse finns men beteckning saknas i plankartan 

Bland planbestämmelserna finns gränslinjen användningsgräns. Lantmäteriet har dock 

inte kunnat hitta beteckningen på plankartan. Om bestämmelsen inte ska finnas bör 

bestämmelsen tas bort ur listan med planbestämmelser.  

Plankartan 

Bestämmelsen a1 bör finnas även inom prickmark om avsikten är att denna ska gälla 

även där. Alternativt kan det i teckenförklaringen stå att ”Strandskyddet är upphävt 

inom planområdet” om avsikten är att det ska gälla hela planen. Då behövs inte 

bestämmelsen i kartbilden.  

Kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet  

Samtliga fastighetsgränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan 

med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara 

missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har kontrollmätts av 

kommunen. 

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades 

nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan 

kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det har i efterhand visat sig att många av 

dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan ha god intern 

lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning 

av områden där det förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 meter och 

vid behov kontrollmäta sådana gränser.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för 

den egna fastigheten/gemensamhetsanläggningen/ledningsrätten. ”Av 

planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför 

för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det 
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för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 

avseende på bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, 

gemensamhetsanläggningar (utdrag ur proposition 2009/10:170 s. 435).  

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder men 

plangenomförandet och dess konsekvenser behöver redovisas på ett samlat sätt där 

respektive fastighetsägare och ledningshavare kan förstå vad som detaljplanens 

genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett 

utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser även på fastighetsnivå. 

Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Fastighetsstorlek 

Under punkt 6.1 står att den berörda fastigheten bestå i sin helhet. Lantmäteriet noterar 

att det inte finns några fastighetsindelningsbestämmelser eller bestämmelser om 

minsta fastighetsstorlek angivna i planförslaget. Detta innebär att det i vissa fall kan vara 

möjligt att kvartersmarken delas upp i flera olika fastigheter. Om det inte är avsikten 

behöver någon bestämmelse tas med, alternativt kan tomtindelningen fortsätta gälla.  

Förändrad fastighetsindelning 

Ordet ”sammanslagningar” i punkt 7.2.2 kan ändras till ”sammanläggningar”. 

Lantmäteriet noterar att det i samma stycke står att vissa fastighetsbildningsmässiga 

åtgärder kan genomföras. Detta är något som behöver prövas vid en 

lantmäteriförrättning.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Plankartan har setts över vad gäller utformning, administrativa gränser och 

planbestämmelser så att de överensstämmer med Boverkets allmänna råd.  

Detaljplanen omfattar endast en fastighet som ägs av Lessebo kommun samt en 

nedgrävd fjärrvärmeledning som är belastad med ledningsrätt. Det finns därmed inga 

direkta konsekvenser att beskriva för andra fastighetsägare.  

Fastighetsgränserna har vid kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och 

att de gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för detaljplanen.  

Felskrivning om fastighetsstorlek har korrigerats. Det är kommunens ambition att ta 

fram flexibla detaljplaner där det är lämpligt för att skapa ett handlingsutrymme om det 

visar sig att något annat än exakt det tilltänkta ska uppföras på platsen. Något behov av 

att reglera största eller minsta fastighetsstorlek bedöms inte finnas. Detaljplanens avsikt 

är att sälja fastigheten i sin helhet för bostads, vård eller förskoländamål samtidigt 

möjliggörs även att en eller flera fastigheter kan tillskapas genom fastighetsindelning 

efter utövarens eventuella önskemål.  

Planbeskrivningen har förtydligats i övriga punkter.  
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5. Skogsstyrelsen  

Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon information att 

tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår att skoländamål (S) tillföras planen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Ett S1 har lagts till på plankartan för att medge förskoländamål för att säkra en framtida 

utveckling av den befintliga verksamheten. Reviderar i planbeskrivningen har gjorts 

utifrån den ovanstående ändringen som genomförts på plankartan.  

7. Region Kronoberg  

Region Kronoberg har inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Villaägarna Kronoberg 

Ändringen av markanvändningen från förskola till bostads- och vårdändamål kan ses 

som positivt då omkringliggande områden i första hand består av villabebyggelse. 

Området ligger nära centrum med bra kommunikationer. Fiber och fjärrvärmeledningar 

är anlagda längs gatorna och möjlighet till framtida anslutning finns vilket är positivt. 

Ingen bullerutredning behövs liksom att området är anslutet till kommunala VA-nätet är 

ytterligare positiva faktorer för planen. Vi ser inget hinder mot detaljplanen utan 

tillstyrker detsamma.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

9. PostNord  

PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 

SBN 2022/15. Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 

dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller 

förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten 

inte börjar delas ut till adressen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

10. Fastighetsägare till SVALAN 2 

Vi har fått till oss att det ska byggas någon form av vård inrättning enligt de papper ni 

har skickat ut. Jag och mina grannar ifrågasätter varför man inte skapar ett 

rekreationsområde för barnfamiljer. Hovmantorp alldeles för få lekplatser och ställen 

där man kan träffas. Sen har man närheten till sjön. Jag har dessutom fått reda på att 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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det man ämnar att bygga någonting som ska vara 9 meter högt tycker ni kommunen att 

det passar i ett villa område totalt vansinnigt. Jag kommer definitivt att överklaga detta 

så långt det går.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Från kommunens sida har vi förståelse för att vissa närboende upplever planändringen 

som en negativ förändring av sitt närområde. Förändringar av bebyggelse i tätorter är 

dock vanligt i hela Sverige och en naturlig del av tätortsutvecklingen. Att det dessutom 

finns tillräckligt med bostäder och/eller vård är ett allmänt intresse och det är 

kommunens ansvar att tillgodose detta behov.  

Generellt görs bedömningar om anläggande av lekplatser/rekreationsområde utifrån 

tätortens storlek, befolkningsantal, typ av bostäder och budget. Det finns redan sex 

stycken lekplatser i Hovmantorp och avståndet mellan dem är inte så långt. Därutöver 

finns rekreationsområden/strövområden med motionsspår vid bland annat elljusspåret 

och Hovmantorps idrottsplats som både ligger cirka 600 meter från aktuellt 

planområde.  

Eventuella tillkommande bebyggelse är tänkta att bli max två våningar. Detta bedömer 

kommunen vara rimligt och smälter in i omgivningen då detta inte skiljer sig markant 

från befintlig bebyggelse i omkringliggande områden som idag är en till två våningar 

med inredda vindar. Planförslaget innehåller begreppet högsta nockhöjd för 

bebyggelsen eftersom bestämmelse för byggnadshöjd som används i kringliggande 

planer inte längre rekommenderas. Begreppen definierar höjden på bebyggelsen på 

olika sätt och ger olika utfall vid samma höjd. Således innebär inte begreppet nockhöjd 

att det blir möjligt att bygga högre byggnader än vad som tilläts med begreppet 

byggnadshöjd. Att ändra från byggnadshöjd till nockhöjd innebär en större säkerhet för 

fastighetsägarna eftersom nockhöjden alltid är detsamma, till skillnad från 

byggnadshöjden som kan variera och därmed gör höjdbedömningar mer osäkra och 

förutsägbara med tiden.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


