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Figur 1 – Orienteringskarta med planområdet markerat med gul skraffering. 
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Tillägg till planbeskrivningen 

Inledning 

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är 

detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till 

eller tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas 

tillsammans med tillkommande ändringar.  

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 ej. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Bakgrund 

Kommunen antog 2016-10-24 en ny detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 

(Strandtorget) i Hovmantorp. Detaljplanen togs fram för att möjliggöra byggnation av 

mindre bostadshus i ett strandnära läge där den sammanlagda byggnadsarean inte fick 

uppgå till mer än 80 kvadratmeter per bostadsbyggnad. Det rör sig om fyra 

huvudbyggnader med möjlighet att bygga i högst två våningar. Det har funnits ett 

intresse för köp och byggnation men då byggrätten är relativt liten i förhållande till 

fastighetsytan samt att det går en servisledning för spillvatten genom fastighetsmarken 

har det försvårat försäljningen. För att kunna utnyttja området på ett ekonomiskt och 

rationellt sätt så att en byggbar fastighet kan bildas krävs en planändring.  

Planhandlingar 

Till ändringen av detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med nya bestämmelser 

• Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns på samhällsbyggnadsförvaltning 

Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för gällande detaljplan. Gällande 

handlingar för den underliggande detaljplan: 

• Plankarta med bestämmelser, laga kraft 2016-11-19 

• Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 2016-11-19 
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Läsanvisning 

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar 

görs i delar av planområdet och i vissa planbestämmelser. 

I dessa aktuella handlingar visas de ändringar som görs i gällande detaljplan. 

Handlingarna ska därför läsas tillsammans, där gällande detaljplan ligger till grund med 

denna ändring av detaljplan som komplement.  

Planens syfte och huvuddrag 

Den nuvarande fastighetens 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 fastigheten 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.  

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt 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. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga 

synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ändringen av 

detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. Planen vinner laga kraft tre veckor efter att 

planen har antagits och 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 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 av detaljplan sker 

inom fastigheten Linnebäck 3 som omfattar drygt 1600 kvadratmeter.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Figur 3 – Den underliggande detaljplanen med röd markering som visar aktuellt område för ändring.  

Markägande 

All mark inom planområdet ägs av Lessebo kommun.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut det aktuella området som ”framtida 

bostäder med komplement”. Planändringen följer intentionerna i översiktsplanen.  

Detaljplan 

 

Figur 4 – Gällande detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Strandtorget), lagakraftdatum 2016-11-19 
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Gällande detaljplan vann laga kraft 2016-11-19. Detaljplanen har tio (10) års 

genomförandetid vilket innebär att genomförandetiden inte gått ut än. En detaljplan får 

inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare 

som berörs motsätter sig detta, enligt 4 kap. 39 §, plan- och bygglagen (2010:900). 

Lessebo kommun är ensam ägare av marken för planförslaget och därav finns inga 

motsättningar till ändringen av detaljplanen.  

 

Den gällande detaljplanen är utformad med särskild hänsyn till buller, översvämning, 

geoteknik och miljökvalitetsnormer avseende luft- och vattenföroreningar. Överkant 

färdig golvnivå i förhållande till Rottnens högsta dämningsyta ska ligga på minst 

+151,0. Ändringen gäller jämsides med den gällande detaljplanen.   

Övriga kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-04 att låta upprätta en ändring av 

detaljplan för området.  

Strandskydd 

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. I den gällande detaljplanen 

är strandskyddet upphävt inom berörda delar av kvartersmark och tekniska anläggningar 

samt inom användningsändamålet GCM-väg och lokalgata (allmän platsmark). 

Strandskyddet gäller dock inom all naturmark.  

Planändringsområdet ligger inom strandskyddat område men då det görs en ändring av 

befintlig detaljplan genom tillägg så återinträder inte strandskyddet på redan upphävd 

kvartersmark. Ett nytt beslut om upphävande av strandskyddet krävs därför inte för 

aktuellt planområde så länge gällande detaljplan kvarstår. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Ändringen i planen medför inga förändringar i markanvändningen gentemot dagens 

förhållanden och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ändringen 

bedöms inte heller bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta 

fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas, eller områden som av 

skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. 

Kommunen anser därför inte att detaljplanen kan antas få en betydande miljöpåverkan. 
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PLANÄNDRING 

I det aktuella planförslaget föreslås följande förändringar jämfört med gällande 

planbestämmelser. En helhetsbild över ändringar finns redovisade under rubriken 

”Ändring”. Där redovisas hela detaljplanekartan hur den såg ut före ändringarna och hur 

den ser ut efter ändringarna.  

Ändring 1: Ta bort våningsantal II. Ersätt med nockhöjd.  

 
Figur 5 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet såg ut före ändringarna.  

 
Figur 6 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet ser ut efter ändringarna.  
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Ändringar och konsekvenser 

I enlighet med boverkets rekommendationer har planens bestämmelse om våningsantal 

II tagits bort för att istället ersättas med bestämmelse som styr byggnadernas nockhöjd, 

enligt figur 6 ovan. Detta eftersom att våning är ett otydligt och svårtolkat begrepp. Det 

är därför inte lämpligt att använda det i planbestämmelser. Med utgångspunkt från den 

befintliga bebyggelsen inom området, föreslås en nockhöjd på 8 meter för 

huvudbyggnad inom planområdet, vilket i praktiken medger två våningar likt 

underliggande detaljplan. Bestämmelser om nockhöjd reglerar den högsta delen på en 

byggnads takkonstruktion. Delar som sticker upp över taket som skorstenar och 

ventilationstrummor räknas inte in. Bebyggelse i planområdets närområde är av blandad 

karaktär och storlek. Införandet av nockhöjd bedöms inte ha en någon större påverkan 

på områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en 

nockhöjd på 8 meter inom fastigheten smälter in i omgivningen.  

Ändring 2: Ta bort e1 (största exploatering i kvadratmeter byggnadsarea) 
och e2 (maximalt antal huvudbyggnader). Ersätt med e1 (största 
byggnadsarea i procent av fastighetsarean).  

 

Figur 7 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet såg ut före ändringarna.  
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Figur 8 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet ser ut efter ändringarna.  

Ändringar och konsekvenser 

I gällande detaljplan finns två bestämmelser om utnyttjandegrad som reglerar 

exploateringens största omfattning (betecknas i plankartan med e1 80 och e2 4). 

Bestämmelsen ”e1 80” reglerar största byggnadsarea per huvudbyggnad, inklusive en 

förrådsbyggnad angivet i fasta tal. Bestämmelsen ”e2 4” anger att maximalt fyra 

huvudbyggnader får uppföras inom mark för bostadsändamål. Dessa två bestämmelser 

om utnyttjandegrad ”e1 80” och ”e2 4” tas bort och ersättas med ny bestämmelse ”e1” 

som anger största byggnadsarea i procent (30 %) av fastighetsarea inom 

markanvändningen bostäder. Detta motsvarar cirka 480 kvadratmeter.  

Planbestämmelsen som anger största byggnadsarea i procent av fastighetsarean innebär 

att den angivna procenten av fastighetens totala area inom detaljplanens gränser får 

bebyggas. All mark som tillhör fastigheten inom planområdet räknas in i detta, även 

mark som inte får bebyggas (så kallad prickad mark). Det är alltså endast fastighetsytan 

inom egenskapsområdet som åsyftas. Då planen inte styr över hur fasigheten kan 

styckas av till nya fastigheter är det mer flexibelt att använda sig av procent av 

fastigheten för byggnadsarea. Genom att byta ut planbestämmelser e1 80 och e2 4 mot e1 

30 % säkerhetsställer man ett effektivt markutnyttjande och en friare utveckling av 

området i linje med planens syfte. Konsekvenserna av ändringen blir att planen blir mer 

tillåtande så att bostäder kan utformas mer flexibelt efter att bestämmelserna tas bort. 

Konsekvenserna av att byggrätten justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga 

fastigheten förbättras, vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad 

befintlig detaljplan medger.  
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Ändring 3: Delar av punktprickad mark tas bort samt tre andra 
egenskapsbestämmelser.  

 
Figur 9 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet såg ut före ändringarna.  

 
Figur 10 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet ser ut efter ändringarna.  
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Ändringar och konsekvenser 

I den östra delen av fastigheten är marken belagd med byggnadsförbud genom så kallad 

prickmark, vilket betyder att marken inte får förses med byggnad. Detaljplaneändringen 

innebär att delar av prickmarken tas bort samt revideras i syfte att möjliggöra för en 

bättre användning och nyttjande av kvartersmarken. Prickmarken utgör inget 

skyddsområde för ledningar eller vägar. Ytterligare en motivering för minskning av 

prickmarken är att utöka den byggbara ytan på fastigheten eftersom den byggbara ytan 

är förhållandevis liten och lämplig att utöka. Borttagande av del av prickmarken 

påverkar inte heller områdets struktur, men ger dock en något större byggrätt än i nu 

gällande detaljplan. I figur 10 illustreras de ytor som har ändrats. Samtliga u-områden 

med tillhörande prickmark som finns på den underliggande planen kommer 

fortsättningsvis vara detsamma.  

I planområdets sydöstra del finns två markerade ytor inom kvartersmark för att anlägga 

ett gemensamt sophus/miljöbod och dylik hantering av exempelvis hushållsavfall samt 

en parkering markerat med punktprickning i gällande plan (se röd markering ovan). 

Dessa två ytor är planerade som en gemensamhetsanläggning. Parkeringsytan och 

sophuset ska enbart nyttjas och fungera för de boendes behov i planområdet, avsedd för 

den tillkommande bebyggelsen. Bestämmelse om boendeparkering tas bort då det inte 

längre finns behov av att detta i detaljplanen och ersätts inte med ny bestämmelse. 

Denna ändring innebär att parkering inte är styrd till att vara på en viss plats, utan detta 

kommer framtida fastigheter att få lösa inom sin egna fastighet. Det finns heller inget 

behov att peka ut ett särskilt gemensamt sophus för uppsamling av hushållsavfall. 

Konsekvenserna blir att avfallshantering får hanteras på kvartersmark inom egen 

fastighet. Syftet till denna ändring är att göra fastigheten mer byggbar och mer 

funktionell för byggnation. Detta säkerställer en god användning av fastighetens mark 

för framtiden. Området är obebyggt och ändringarna bedöms inte ge nya konsekvenser.  

I planområdets sydligaste del finns en egenskapsbestämmelse som i gällande plan anges 

som ”infart för servicefordon” som framför allt är till för att kunna nå en befintlig 

kommunal pumpstation som finns i den centrala delen av planområdet. I samråd med 

VA-avdelningen ser man att behovet av infarten för servicefordon som löper genom 

planområdet inte längre är aktuell i planen, då VA-avdelningen valt att använda en 

annan väg. Infarten till pumpstationen sker idag istället via Nygatan angör via befintligt 

gatunät. Egenskapsbestämmelsen inom kvartersmarken ”infart för servicefordon” har 

därför tagits bort. Någon ny infart/utfart för pumpstationen är inte aktuellt. U-området 

med tillhörande prickmark som finns på den aktuella platsen kommer fortsättningsvis 

vara detsamma. 
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Genomförandebeskrivning  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Ändringen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Beslut om samråd januari 2020 

Samråd  februari 2020 

Beslut om granskning april 2020 

Granskning  april 2020 

Antagande  juni 2020 

Laga kraft  juni 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer.  

Ansvarsfördelning  

Lessebo kommun bekostar upprättandet av ändringen av detaljplanen samt kostnaderna 

för anläggande av allmänna platser och gator. Inom kvartersmark svarar 

fastighetsägaren för exploateringen.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom flyttningar eller 

ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören. Exploatören 

ansvarar även för att kontakta E.ON gällande kabelvisning.  

Huvudmanskap 

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

underhåll av dessa. Exploatören ansvarar för planens genomförande inom kvartersmark. 

Kommunen ansvarar i förekommande fall för utbyggnad av gata och vatten- och avlopp 

fram till fastighetsgräns.  

Avtal 

Inga avtal krävs för framtagandet av ändringen av detaljplanen.  
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Dagvatten 

Eftersom det kommer att bli tillåtet att bebygga mer yta än i nuläget kommer andelen 

hårdgjord mark att öka, vilket kan påverka mängden dagvatten från området. Dagvatten 

ska alltid tas om hand lokalt inom varje fastighet på så vis att omkringliggande 

fastigheter inte får ökade vattenflöden på grund av ett genomförande av planförslaget. 

Dagvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala 

dagvattennätet som finns i Strandgatan. Kapacitet finns för att ansluta ytterligare 

bebyggelse till ledningen.  

Genom egenskapsbestämmelse ”b1” regleras att minst 20 % av markytan inom 

kvartersmarken ska vara genomsläpplig för infiltration av dagvatten. Detta kan uppnås 

på olika sätt genom att exempelvis bevara vegetation och anlägga porösa ytor för 

parkeringar. 20 % av markytan innebär att cirka 320 kvadratmeter ska vara 

genomsläpplig inom Linnebäck 3. En genomsläpplig beläggning kan användas som 

alternativ till traditionell asfalt och bidra med flödesutjämning och rening av dagvatten. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 

asfalt är några beläggningsexempel. Vegetativa fasader och takmaterial kan också 

användas för fördröjning och rening av dagvattnet. 

Naturmarken intill kvartersmarken utgör en del av fördröjningen och hanteringen av 

dagvatten i området. Då den yta som tillåts vara hårdgjord är mycket liten i jämförelse 

med all omkringliggande naturmark bedöms påverkan på dagvatten bli liten. Hur 

dagvattenhanteringen på bästa sätt ska lösas med hänsyn till omgivningen hanteras i 

bygglovsskedet. 

 
Figur 11 – Ett exempel på gräsarmerande betongbeläggningar.   
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsägare 
Kommunen är fastighetsägare av planområdet. fastigheten/-erna kommer att säljas till 

privat exploatör när detaljplaneändringen är antagen av Kommunstyrelsen.  

Fastighetsbildning 
Planändringen föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder. Däremot möjliggör 

planändringen med dess ny utformning att planområdet kan delas in i två fastigheter 

med ägorätt med ett bostadshus på respektive fastighetsplats, men inte fler. 

Lantmäterimyndigheten ansvarar för eventuella fastighetsbildningsåtgärder på 

exploatörens initiativ och bekostnad.  
 

Fastighetskonsekvenser 
Ändringen innebär inga fastighetskonsekvenser.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 
Kommunen får intäkter i samband med försäljningen av fastigheten.  

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för underliggande detaljplan kvarstår vilket innebär att den 

återstående genomförandetiden även ska gälla för de planbestämmelser som 

planändringen avser och kräver inte något särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika 

genomförandetider gäller för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för 

den ursprungliga planen ska användas. För aktuell plan innebär detta att 

genomförandetiden motsvarar den tid av 10 år som kvarstår från datum 2016-11-19 och 

gäller framåt.  

Medverkande tjänstemän 

Planändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  

 


