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Granskningshandling

Detaljplan för fastigheterna Skytte 1 och 6,
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs
län
Planbeskrivning

Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN juni 2021

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 ska vara allmän platsmark, kvartersmark
(privat mark) och hur bebyggelsen ska 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:
•
•
•
•

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på
samhällsbyggnadsförvaltningen

Planens syfte och huvuddrag
Ansökan om planbesked för fastigheterna Skytte 1 och 6 inkom 2020-01-12 från
företaget Skytte Ett AB. Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Skytte 1 ändra
tillåten markanvändning från vårdändamål (D) till bostadsändamål (B). De övriga
planbestämmelserna som finns på den underliggande planen kommer fortsättningsvis
vara detsamma.
För fastigheten Skytte 6 pröva möjligheten att höja den högsta byggnadshöjden från 4,0
meter till 6,5 meter, vilket i praktiken medger två våningar likt underliggande detaljplan
samt öka den högsta tillåtna byggnadsarean från 250 m2 till högst 40 procent av
fastigheten får bebyggas så att fastigheten blir mer funktionell för byggnation.
Fastighetsägarens avsikt ät att i framtiden kunna bygga bostäder på fastigheten. Detta
görs för att få en större flexibilitet att möta framtida behov och önskemål.
Markanvändningen på fastigheten Skytte 6 är oförändrad.

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.
Planbesked

Beslut

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden
sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som
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, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Hovmantorp och angränsar i öster till
Kårlandavägen, i söder av Hamundegatan och i väster och norr till privatägda
bostadsfastigheter i två våningar. Fastigheterna som berörs av planförslaget är Skytte 1
(cirka 2 133 kvadratmeter) och Skytte 6 (cirka 2 146 kvadratmeter) som alla ägs av en
privat fastighetsägare. Planområdets areal är 4 279 kvadratmeter.

Figur 3 – Översiktskarta för planområdets läge i relation till omgivningen. Planområdets ungefärliga utbredning
markerad med röd streckad linje.

Berörda fastigheter:
Skytte 1 och 6
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Tidigare ställningstaganden
Övriga kommunala beslut
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-02-09 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte
medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt
miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande
påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta
fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden
med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden
berörs. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Översiktsplan
Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som
”befintlig offentlig verksamhet och befintliga bostäder”. Planförslaget följer
översiktsplanens intentioner och därmed motiverar vidare exploatering i området.

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där ”O1B1” är utpekat för befintlig offentlig
verksamhet och befintliga bostäder.
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Detaljplan

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1989-04-06.

Gällande detaljplan för området är ”Del av kv Skytte”, lagakraftvunnen den 6 april,
1989. På fastigheten Skytte 1 medges användningen vård i två våningar till en
byggnadshöjd av 6,5 meter och en maximal byggnadsarea på 1 600 kvadratmeter. På
fastigheten Skytte 6 medges bostäder i två våningar med en maximal byggnadsarea på
250 kvadratmeter och en högsta byggnadshöjd på 4,0 meter. Kringliggande bebyggelse
är planlagd för bostadsändamål. När nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga
kraft ersätter planförslaget gällande detaljplanen från 1989 i berörda delar.
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Tomtindelning
Fattigheten Skytte 6 ingår i en gällande tomtindelningsplan som är fastställd 1932-1228, akt 07-HOM-27. Tomtindelningen föreslås upphöra att gälla för fastigheten Skytte 6
i och med antagande av planförslaget. Detta är medtaget som en administrativ
bestämmelse på plankartan. Upphävandet av tomtindelningen bedöms inte påverka den
befintliga bebyggelsestrukturen och är inte av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse.

Figur 6 – Utdrag ur gällande tomtindelningsplan och utsträckningen av tomtindelningen som upphävs är markerad i
rött.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Planområdet är i stort sett helt plant. Marken inom planområdet består till största del av
hårdgjorda ytor och byggnader. Vegetationen inom planområdet består främst av
enklare trädgårdsvegetation i form av klippta gräsmattor med enstaka fruktträd och
buskar. De träd som finns inom planområdet bör bevaras. Inga skyddsvärda träd eller
trädallé finns inom planområdet. Det är ingen naturmark som tas i anspråk i samband
med detaljplaneförslaget.
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Figur 7 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.

Befintlig bebyggelse
På fastigheten Skytte 1 finns en huvudbyggnad som består av två sammanbyggda
huskroppar som har använts som vårdboende. Öster om den befintliga byggnaden, inom
fastigheten finns ett fristående gårdshus, ett förråd samt en befintlig asfalterad
parkeringsyta. I fastigheten Skytte 1 kommer det efter renovering och ändring av
detaljplanen inrymmas 12 st. hyreslägenheter. Huset på gården är inräknat som en av
lägenheterna. Högsta byggnadshöjd regleras till 6,5 meter och största tillåtna
byggnadsarea begränsas till 1 600 kvadratmeter. Detta är lika mycket som tillåts i
intilliggande detaljplan.

Figur 8 – Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Skytte1 med tillhörande parkeringsplatser.

På fastigheten Skytte 6 finns idag endast ett mindre uthus och i övrigt är fastigheten inte
bebyggt. I planförslaget anges att 40% av fastighetsarean får bebyggas. Med
byggnadsarea menas den area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse
dvs. även komplementbyggnader och liknande. Byggnadshöjd regleras till 6,5 meter,
vilket möjliggör två våningar, beroende på hur byggnaderna och takkonstruktionen
utformas. Byggnadshöjd innebär högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad.
Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad.
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Figur 9 – Befintligt uthus på fastigheten Skytte 6.

Planområdet ligger i ett bostadsområde i huvudsak bebyggt med fristående bostadshus i
en till två våningar med inredda vindar från varierande tidsåldrar. Området uppvisar en
blandning av material, färg och skala. Träpanel är det mest förekommande
fasadmaterialet, men det finns även inslag av bland annat tegel och puts.

Figur 10 – Bilder visar intilliggande bebyggelse.

Radon
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd
radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken
ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.
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 närområdet. Den som äger eller brukar en fastighet
ska oavsett om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten
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om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön (MB kap. 10§ 11).
Geotekniska förhållande
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i
och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet.
Denna jord vilar på sandig morän/siltig sandig morän. Jorddjupet i planområdet bedöms
vara 3–5 meter. Med tanke på den uppskattade jordarten och jorddjupet bedöms marken
ha bra hållfasthetsegenskaper och bra genomsläpplighet.
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.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära
områden).
Servitut
Planområdet berörs av följande ledningsrätt:
•
•

0761–16/4.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme
0761–2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation

För de ytor där befintliga ledningar går läggs ett 4 meter brett u-område ut på
plankartan. I detta område har även prickmark lagts till. Inom u-områden får ingen
verksamhet eller åtgärder vidtas som kan hindra eller försvåra underhåll av ledningarna.
Planförslaget innebär ingen förändring av ledningsrätten och är fortsatt gällande.
Lek och rekreation
Det finns ingen lekplats inom planområdet. Däremot finns en anlagd lekplats vid
Gökaskratts camping, cirka 300 meter nordöst om planområdet. Här finns bland annat
grillplats, tennis, bangolf och vollybollbanor. I anslutning till campingen finns en
badplats som utgör också en naturlig plats för umgänge, rekreation och lek. I närheten
av campingen finns mycket grönytor för rekreation.
Fornlämningar
Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade
fornlämningar inom det aktuella planområdet. 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.
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
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ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, 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”.
Åtgärder som behöver göras i området, som exempelvis grävning eller anläggning av
trumma kan komma att kräva tillstånd för vattenverksamhet enligt bestämmelserna i
miljöbalken. Tillstånd och/eller anmälan kommer vid behov att sökas inför projektering
och byggande av anläggningarna i området.
Riksintresse
Planområdet ligger inte inom något område som omfattas av riksintresse.
Offentlig och kommersiell service
Centrala Hovmantorp ligger endast 1 km bort från planområdet och där finns bland annat en
sporthall, skola för låg- och mellanstadiet, bibliotek, Folkets hus, livsmedelsbutik, tandvård,
restaurang och konditori. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 12 km bort.
Parkering
Parkeringsplatser till de nya hyreslägenheterna ska tillgodoses inom fastigheten. Det är
fastighetsägarens ansvar att lösa parkeringsbehovet. Parkeringsfrågan hanteras i
bygglovsskedet.
Gator och trafik
Planområdet angränsar till två lokalgator; Kårlandavägen och Hamundegatan. Skyltad
hastighet på Kårlandavägen är 30 km/tim medan den är 40 km/tim på Hamundegatan.
Kommunen är väghållare. Lokalgatorna har en gatubredd på cirka 7 meter utan strikt
trafikseparering, men hastigheterna är låga och trafiksäkerheten bedöms vara god.
Planförslaget medför ingen förändring i nuvarande gatusystem. Nedan visas fotografier
tagna från Kårlandavägen och Hamundegatan.

Figur 11 – Bilden till vänster visar Hamundegatan och bilden till höger visar Kårlandavägen.
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Kollektivtrafik
Från planområdet går det i dagsläget inga busslinjer till centrala Hovmantorp. Avståndet
till närmaste busshållplats som ligger vid Storgatan är cirka 500 meter. Området har
goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till busshållplatslägen och nära till
Hovmantorps centrum, därifrån går det tåg mot Växjö och Kalmar och buss mot Växjö
och Lessebo. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Hovmantorps samhälle.
De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. Planområdets läge
markerat i rött.

Gång- och cykelleder
Planområde

Vägtrafikbuller
Riksdagen har fastställt riktvärden för buller från spårtrafik och vägar som inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder.
Utomhus vid fasad – 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå ändå
överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids nattetid kl. 22.00 – 06.00. För en bostad om högst 35
kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå
vid bostadsbyggnadens fasad.
Uteplats – 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om 70 dBA
maximal ljudnivå ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och
max 5 ggr/timme under dagtid 06.00 – 22.00.
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Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär
ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge.
Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket genomfartstrafik.
Två kommunala lokalgator angränsar planområdet, Kårlandavägen och Hamundegatan.
Gatorna används framförallt av boende i närområdet. För Kårlandavägen och
Hamundegatan har det gjorts en uppskattad trafikmätning som visar att gatorna idag har
en uppskattad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på cirka 800 fordon/dygn varav antalet
lastbilar är 80/dygn (Sierzega, mätår 2017). Hastighetsbegränsningen på de två
lokalgatorna är 30–40 km/tim, vilket ger bullernivåer på cirka 50 dBA ekvivalent
ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 10 meter från vägen enligt Boverkets skrift ”Hur
mycket bullrar vägtrafiken?”. Detta är under riktvärdena för buller vid
bostadsbyggnader/uteplatser. 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 fastigheterna redan är befintliga
bedöms inga större förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Detta
innebär att inga bulleråtgärder behöver utföras.
Dagvatten
Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och
andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Enligt Sveriges
geologiska undersökning (SGU) genomsläpplighetskarta har området medelhög
genomsläpplighet vilket indikerar möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten.
Idag tas dagvattnet omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Avledning
och fördröjning av dagvatten sker genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda
ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder takvattnet
till grönytor inom fastigheten. 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. Kommunala ledningar för bortförsel av dagvatten finns utbyggda i
närliggande gator. Dagvatten ska alltid tas om hand och eventuellt renas lokalt inom
varje fastighet på så vis att omkringliggande fastigheter inte får ökade vattenflöden på
grund av ett genomförande av planförslaget. Men där detta inte är möjligt kan
fastigheten anslutas till kommunalt omhändertagande av dagvatten. För att säkerställa
att inte hela fastigheterna ska hårdgöras sätts en planbestämmelse ”b1” om att maximalt
70% av fastighetsarean får hårdgöras.
För minskat behov av dagvattenhantering kan ny bebyggelse förses med
vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar
regnvatten. För ytterligare 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. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, fett och andra
föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas inom
kvartersmark, innan det leds vidare ut till recipienten. Den lokala infiltrationen i
planområdet bedöms minska vattnets innehåll av bland annat näringsämnen genom
sedimentation av partiklar och bakteriella processer vilket medför att dagvattnet renats
innan det når recipienten och bedöms inte försämra statusen. Mängden dagvatten som
ökar på grund av ändringen bedöms bli liten och några särskilda anordningar för detta
bedöms inte behövas. Hur dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska
behandlas och klargöras närmare i detalj inför bygglovsskedet.
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Figur 12 – Planskiss där tak- och ytvatten leds över gräsyta. Bild hämtad från Svenskt Vatten P105.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra
överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller
vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av
begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära
någon betydande negativ miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
bedöms därmed inte behöva upprättas.
Miljökvalitetsnormer för luft
Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda
människors hälsa och miljö. 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 ännu mer hålls nere. Miljökvalitetsnormerna för luft
riskerar inte att överskridas inom planområdet.
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
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status ska nås 2021.Miljökvalitetsnomer är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap.
Miljöbalken.
Det förväntas att alla verksamheter och samhällssektorer i förhållande till sina
respektive belastningar medverkar till att god status kan uppnås. Detta är särskilt
lämpligt att beakta i samband med framtagande av en detaljplan.
Sjön Rottnen är cirka 34 km2 och ligger till största delen i Lessebo kommun. Sjön
avvattnas via Ronnebyån till Östersjön. Inflödet till Rottnen sker i huvudsak via
Fibbleån i norr. I Hovmantorp leds ån under väg 25 och vidare till Kvarndammen innan
vattnet når Rottnen. Utflödet från Rottnen sker i den södra delen av sjön via reglering i
Ormeshaga. Det reglerade flödet leds vidare till Ronnebyån. Cirka 4 km sydost om
Rottnen anslutet Lesseboån till Ronnebyån.

Figur 13 – Översiktskarta över inflöde och utflöde Rottnen.

Aktuellt planområdet berörs av en vattenförekomst/recipient:
•

Rottnen (sjö), SE629022–14627

Vattenkategori
Kemisk status
Risk att kemisk status ej uppnås
Orsaker till att kemisk status ej uppnås
Ekologisk status
Risk att ekologisk status ej uppnås
Orsaker till att ekologisk status ej uppnås

Rottnen
Sjö
Uppnår ej god
Risk att ej uppnås till ej uppnås till 2027
Överskridande av bromerad difenyleter
och kvicksilverföreningar
Måttlig
Risk att ej uppnås till 2027
Påverkan av morfologiska förändringar
och kontinuitetsförändringar

Figur 14 – Status och riskbedömning för berörd vattenförekomst
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Idag har vattenförekomsten en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk
status. Vattenförekomsten ska uppnå god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus 2027 (undantag finns för ämnena bromerad difenyleter och kvicksilver).
Den ekologiska statusen beror på övergödning, där jordbruk och utsläpp från enskilda
avlopp bedöms ha betydande påverkan. Den kemiska statusen beror bland annat på att
halterna av bromerad difenyletrar (flamskyddsmedel), kvicksilver och tributyltenn
överskrider de tillåtna värdena. Värdena för bromerade difenyletrar och kvicksilver
överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster vilket beror på omfattande atmosfärisk
deposition. Tributylenn kommer ifrån användning av båtbottenfärger. Miljöproblemet
bedöms främst vara försurning och miljögifter. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för
denna vattenförekomst är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten
inte anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenade
ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk
status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.om. 2027 för kadmium och
kadmiumföroreningar.
Planområdet ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde, vilket medför att
gällande föreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta innebär att
spillvattenledningar med tillhörande brunnar skall vara täta och att avloppsanläggningar
med direktutsläpp av renat avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd. 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”.
Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att
bostäder som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan.
Planens genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då
användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Spillvatten från planområdet
planeras att omhändertas genom det kommunala spillvattennätet. Spillvattnet
omhändertas sedan genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Planförslaget
innebär att andel hårdgjorda ytor inklusive tak kommer att öka något, vilket i sin tur
innebär ökade dagvattenflöden. Någon betydande ökning bedöms dock inte uppstå.
Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten. Kommunala
dagvattenledningar finns också i närliggande gator. Vatten som inte tas upp av växter,
jord eller avdunstar kan ledas via en dagvattenrör till det kommunala dagvattennätet
som finns i Hamundegatan. Rening av dagvattnet måste ske innan det lämnar området. I
planförslaget föreslås en rad olika åtgärder för rening och fördröjning, så som
genomsläppliga markbeläggningar, växtbäddar och gröna tak. Möjligheten att ta hand
om dagvattnet inom området bedöms som mycket god. Planbestämmelser har införts på
plankartan för att säkra att tillräckliga åtgärder anordnas för att inte överskrida
riktvärdena eller öka mängden föroreningar från planområdet. Genom dessa
begränsningar möjliggörs lokalt omhändertagande av dagvatten där vattnet har
möjlighet att både fördröjas och renas genom infiltration i gröna ytor ovanför marken.
Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms därför inte
medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna. De
negativa effekterna bedöms dock som marginella. I närområdet finns det inga kända
industrier eller andra verksamheter som kan påverka genomförandet av planen.
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Konsekvenser av planförslaget
Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i
förhållande till dagens läge. I realiteten är fastigheterna Skytte 1 och 6 redan idag
ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av
förändringen får därför anses vara mycket små. Konsekvenserna av att byggrätten
justeras blir även att förutsättningarna för att bebygga fastigheten Skytte 6 förbättras,
vilket innebär att en nybyggnation kan få större byggrätt än vad befintlig detaljplan
medger. Ändringen av byggnadshöjd bedöms inte heller ha en någon större påverkan på
områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en
byggnadshöjd på 6,5 meter inom fastigheten Skytte 6 smälter in i omgivningen.
I närområdet bor många barnfamiljer och närheten till skola/förskola gör också att
många barn rör sig i området. Även närheten till parkområde med lekplats och sjön
Rottnen är positivt för barnen. Andelen ökad trafik bedöms vara mycket begränsad och
bedöms inte påverka närmiljön för de boende inom området nämnvärt. Det
förhållandevis centrala läget med närhet till olika servicefunktioner, kollektivtrafik samt
ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät gör även att en stor del av de dagliga
transporterna kan ske till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Planområdet berör
inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt
Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som
nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs.

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
Samråd
maj 2021
Granskning

augusti 2021

Antagande

september 2021

Laga kraft

oktober 2021

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär
stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.
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Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens
initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.
Huvudmanskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet varför frågan om huvudmannaskap inte
är aktuell.
Kostnader för planläggning
Planavtal som är undertecknat av båda parter.

Fastighetsrättsliga frågor
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.
Skytte 1 och 6
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med
planavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planförslaget innebär att tomtindelning för fastigheten Skytte 6 fastställd 1932,
Lantmäteriets akt nummer (07-HOM-27) upphävs. Eventuell ny fastighetsbildning ska
prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Kostnader för fastighetsregleringar i
samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive
fastighetsägare för.
Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor bedöms påverkas av planförslaget.
Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med
genomförandet av detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Kommunala intäkter
Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift
tas därmed inte ut för bygglov.
Ekonomiska konsekvenser
De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för
kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att
utveckla fastigheten och därmed dess värde.
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Konsekvenser gällande barnperspektivet
Fastigheterna är i privat ägo och är redan bebyggda och detaljplaneförslaget medger i
princip enbart ändringar gällande markanvändning och byggrätt vilket inte medför
någon påverkan på barn och unga. Nybyggnation av bostäder/hyreslägenheter i området
kan resultera i fler barnfamiljer. Planområdet ligger även nära till bland annat förskola
och idrott vilket kan ses positivt ur ett barnperspektiv. Planändringen påverkar inte
barnperspektivet då det inte är någon lekplats eller allmän platsmark som tas i anspråk.
Sammantaget bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på
barnens vardag och livsmiljö. Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för
synpunkter under planprocessen.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt
krävs ingen markundersökning.
Vatten och avlopp
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.
Fastighetsägaren bekostar lokalt omhändertagande av dagvatten inom kvartersmark.
Fastighetsägaren ska även vid exploatering och/eller behov bekosta anläggning av nya
dagvattenledningar fram till den befintliga dagvattenledningen i Hamundegatan.
Ledningar
Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Kårlandavägen och Hamundegatan
och påverkas inte av planförslaget. Prickmark som innebär att marken inte får förses
med byggnad införs närmast gatumarken i öster och söder. Vid eventuell exploatering
bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det befintliga Va-nätet av respektive
fastighetsägare.
Inom planområdet har E.ON en markförlagd lågspänningskabel samt kabelskåp.
Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbetet påbörjas. För elledning i
mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande och
lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln.
Detsamma gäller för anordnande av upplag eller ändring av marknivån ovanför eller
invid markkabeln, vilket inte får ske så att reparation och underhåll av ledningarna
försvåras. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som
flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av exploatören.
Fjärrvärme, el och tele
Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för
respektive teknisk infrastruktur.
Avfall
Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.
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Administrativa frågor
Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen
vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren
bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har
fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får
inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt
till ersättning.

Medverkande tjänstemän
Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i
samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.
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