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Samrådshandling 

 

Detaljplan för del av fastigheterna Vega och Tor m.fl. 
Eriksgatan/Baldersgatan 

Hovmantorps samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

 

 
Ungefärlig planområdesgräns. 

 

Handlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Undersökning för miljökonsekvensbeskrivning 

Plankarta 

Riskutredning, 2017-12-01  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 

Planarbetet påbörjades under 2019. Planarbetet genomförs med ett standardförfarande 

då planen inte är av komplicerad karaktär. Målet är en antagen detaljplan under slutet 

av 2019.  

 

I samrådsskedet ska berörda ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella 

planförslaget. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligen till 

kommunen. Efter att detaljplanen har varit ute på samråd ska synpunkterna som har 

kommit in under yttrandetiden sammanställas. 

 

Syfte och huvuddrag 

Planen innebär dels att området kan utvecklas för bostadsbebyggelse i något högre 

höjd än tidigare. Tidigare har det som högst varit möjligt med bostäder i upp till tre 

våningar, men detta ändras nu till som högst fyra våningar.  

Planen innebär också att tre bostadsfastigheter tillkommer på mark som idag är 

naturmark/park och parkering. 

 

Planens förenlighet med 5 kap MB 

Enligt 5:e kapitlet miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att upp-

ställda miljökvalitetsnormer iakttas.  

 

Luft 

Miljökvalitetsnormen för luft bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att 

miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids i nuläget och de bostäder, som planen 

tillåter endast medför en mindre mängd ökad trafik.  

 

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 Vatten-

myndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt åtgärds-

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

normerna 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. 

Planområdet berör vattenförekomsten Rottnen (SE629022-146127), som tar emot 

dagvattnet från planområdet. Vattenförekomsten har 2017 klassats som ytvatten med 

otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status (utan överallt överskridande 

ämnen samt kadmium och kadmiumföreningar). Vattenförekomsten ska senast 2027 ha 

uppnått en god ekologisk status och kemisk status med hänsyn till kadmium och 

kadmiumföreningar. Miljöproblemet bedöms främst vara försurning och miljögifter. 

 

Mängden ny hårdgjord yta uppstår till följd av nya bostäder med tillhörande parkering. 

Den hårdgjorda parkeringen på Tor 12 blir en egen bostadsfastighet. En ny bostads-

fastighet tillkommer på grönområdet i nordväst. Den ökade mängden hårdgjord yta 

medför att mängden dagvatten ökar. Dagvattnet rinner från planområdet genom 
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ledningar till ett grönområde längs med tågrälsen och stationen i Hovmantorp där det 

infiltreras till en bäck som rinner ut i Rottnen. Den ökade mängden dagvatten medför 

en risk för ökad mängd föroreningar till Rottnen. För att minimera påverkan på Rottnen 

bör dagvatten i så stor utsträckning som möjligt tas omhand lokalt på den egna 

fastigheten genom exempelvis infiltration. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i centrala Hovmantorp. Planområdet omfattar ca 35 000 m2. 

 

Markägare 

Hovmantorp 8:1 Lessebo kommun 

Tor 12 Lessebohus 

Vega 4 Lessebohus 

Vega 5 Johannes Bredmar 

 Matilda Wallin 

Vega 7 Mattias Thor Engvall 

Vega 8 Lessebo kommun 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar inte ut det aktuella området. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns fyra detaljplaner. 

• Kv Bore mfl, laga kraft 1987-10-23 

• Kv. Gladan, laga kraft 1970-03-11, upphävs genom planförslaget 

• Kv. Vasa, laga kraft 1963-08-26. 

• Kv. Balder m.fl. laga kraft 1969-01-02, upphävs genom planförslaget. 

 

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2019-02-12 § 30 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området. 

 

Tidigare planprocess i ärendet 

Nuvarande planprocess är ett ”omtag” av tidigare planförslag som antogs av 

Kommunfullmäktige i Lessebo kommun den 23 april 2018 §34 i ärende 2017/2018-21. 

Tidigare planförslag överensstämde med nuvarande förslag i stort men tillät 

bostadshus med åtta våningar samt ett parkeringshus med två våningar. Planen 

överklagades och upphävdes av Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i en dom 

2018-12-06 (mål nr P 2725-18). Överklagandet gällde höjderna på byggnaderna. Vid en 

avvägning mellan allmänna och enskilda intressen fann Mark- och miljödomstolen att 

de olägenheter som detaljplanen kan medföra i form av insyn överväger det allmänna 

intresset att förtäta området med två flerbostadshus om maximalt åtta respektive sex 

våningar. Nu aktuellt planförslag är anpassat till utgången av det tidigare ärendet 

genom lägre höjder på tillkommande byggnader jämfört med tidigare planförslag.  
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Synpunkter som inkommit under samråd och granskning av det tidigare planförslaget 

har arbetats in i aktuellt planförslag. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet består av trädgårdsmark, gatumark, parkeringsytor och naturmark i form 

av ett skogsområde längs med väg 25 på fastigheten Hovmantorp 8:1 som föreslås 

omvandlas till en bostadsfastighet. Inom planområdet finns ett antal äldre tallar, som i 

planen skyddas genom bestämmelse om marklov för fällning av grova träd. I övrigt 

bedöms inte naturmarken innehålla några höga värden som bör skyddas i detaljplanen. 

En naturremsa sparas i nordväst för att bevara möjligheten för gång och cykel mellan 

fastigheten Tor 12 och Folkets hus. 

 

Geotekniska förhållande 

Marken inom området består av morän och berg. Inget av dessa material medför att 

några problem för byggnation finns. Vid ny byggnation kan dock geotekniska 

undersökningar behövas. 

 

Markföroreningar 

I Länsstyrelsen 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. 

 

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 radonsäkert. 

 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte i ett riskområde. 

 

LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden 

 

Vindkraft 

Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornlämningar skulle 

påträffas i samband med exploatering av planområdet ska arbetet avbrytas och kontakt 

tas med Länsstyrelsen. 

 

Buller 

Planområdet påverkas av höga bullervärden från bland annat riksväg 25 och järnvägen. 

Bullermätningar gjordes i samband med tidigare planarbete och bedömningen är att 

dessa uppmätta värden kan användas som underlag även för detta detaljplaneförslag. 
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Med hänsyn till dessa bullernivåer måste all ny bebyggelse uppföras så att gällande 

riktvärden1 och krav följs. Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad 

överskrids, ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 

55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst hälften av 

bostadsrummen i en bostad vara vänd mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan 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. Uteplatser kan ordnas i skydd av bostäderna. I beräkningen har nordisk 

beräkningsmodell använts. Beräkningen har utförts av planarkitekt Filip Månsson, 

Lessebo kommun. 

 

För biltrafiken har dagens ådt (årsdygnstrafik)höjts med 20 % för att ge ett ungefärligt 

värde på 2040 års förväntade ådt. Hastigheten för biltrafiken har baserats på dagens 

hastighetsbegränsningar. Detta medför att vägarna som har varit grunden för 

beräkningarna har haft följande siffror: 

• Riksväg 25; 5 622 ådt, 90 km/h 

• Centralgatan; 1 849 ådt, 40 km/h 

• Storgatan; 3 730 ådt, 40 km/h 

• Eriksgatan; 700 ådt, 40 km/h 

 

De indata som har använts för tågtrafiken är följande:  
Persontåg 

IC/Region 

Gods Totalt 

Dag 40 1 41 

Kväll 10 0 10 

Natt 10 2 12 

Totalt 60 3 63 

Dag är 08:00-19:00. Kväll är 19:00-22:00. Natt är 22:00-08:00 

  
Persontåg 

IC/Region 

Gods 

Hastighet/max 90 90 

Medellängd 145 529 

Maxlängd 145 615 

 

Antalet tåg är beräknade utifrån 2040 prognos med samma fördelning som nuvarande 

över dygnet. 

                                                 
1 Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader finns i Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (SFS 2015:216) tom SFS 2017:359. 
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Kartan visar dygnsekvivalent ljudnivå. Svarta byggnadskroppar representerar nya byggnader. 

 

 
Kartan visar ekvivalent ljudnivå under natt. Svarta byggnadskroppar representerar nya byggnader. 
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Kartan visar dygnsmaximal ljudnivå. Svarta byggnadskroppar representerar nya byggnader. 

 

 
Kartan visar maximal ljudnivå under natt. Svarta byggnadskroppar representerar nya byggnader. 
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Kartan visar dygnsekvivalent och -maximal ljudnivå. Svarta byggnadskroppar representerar nya 

byggnader. 

 
Kartan visar ekvivalent och maximal ljudnivå under natt. Svarta byggnadskroppar representerar 

nya byggnader. 

 

Sedan bullermätningen utfördes har planområdet utökats i nordväst vilket förklarar 

varför bilderna inte redogör för bullersituationen inom hela planområdet. 

Bedömningen är att den nordvästra delen av planområdet (längs väg 25) omfattas av 

liknande bullervärden som fastigheten Tor 12 och därför har inga kompletterande 

mätningar gjorts där. 
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Siffrorna i bullerkarteringen är beräknade 2 meter över marknivå. För att räkna med 

våningar bör 3 dBA läggas till på samtliga siffror. All nybyggnation måste vid behov 

konstrueras på ett sätt som tar hänsyn till buller från vägar och järnväg. Detta kan 

främst göras genom att lägenheter har rum mot ljuddämpade sidor och att byggnader 

har ljuddämpande fasader. 

 

Bebyggelse 

Bebyggelsen inom planområdet och i dess omgivning består i huvudsak av 

bostadsbebyggelse. Detaljplanen möjliggör en förtätning av bostäder, en ökad 

byggrätt för befintliga bostäder i form av ytterligare ett våningsplan, samt en utveckling 

av naturmark till bostadsmark.  

 

Jämfört med tidigare planförslag har antalet våningar sänkts. Antalet våningar som nu 

är aktuellt för respektive fastighet visas i figuren nedan. 

 

 
Antalet våningar för respektive kvarter inom planområdet. 

 

Offentlig service 

Skola och förskola finns i nära anslutning till planområdet. Annan offentlig service som 

vårdcentral finns i Lessebo, cirka 1 mil öster om Hovmantorp. 

 

Kommersiell service 

I centrala Hovmantorp finns bland annat en matbutik och restauranger.  

 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Inom 350 meter från planområdet finns tågstation och busshållplatser.  
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Lek och rekreation 

Ytor för lek får ordnas inom respektive bostadsfastighet. Viss grönyta tas i anspråk till 

följd av planförslaget. 

 

Gator och trafik 

Genom planområdet går mindre lokalgator. Några är återvändsgator vilket minskar 

genomfartstrafik. Gatorna omfattas inte av separerade trottoarer men hastigheterna är 

låga och trafiksäkerheten bedöms vara god.  

 

Farligt gods 

Med hänsyn till att både riksväg 25 och järnvägen är rekommenderade leder för farligt 

gods har en riskutredning tagits fram av ÅF Infrastructure AB, 2017-12-01. Resultatet av 

studien påvisar att inga byggnader bör placeras närmare respektive led än 30 meter.  

Ventilation bör ses över för de byggnader som har ett längre avstånd än 30 meter från 

respektive led. Riskutredningen anger att friskluftsintaget bör placeras på ett så långt 

avstånd som möjligt och ventilationen bör förses med nödstopp. 

 

Riskutredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

 

Parkering 

Parkering ordnas generellt inom varje fastighet utifrån respektive fastighets behov. Två 

parkeringsytor som pekas ut i plankartan avses dock fastighetsregleras så de tillfaller 

fastigheterna Tor 12 och Vega 4. Dels parkeringen i nordväst som idag är allmän 

kommer att tillfalla Lessebohus fastighet Tor 12. Och dels en parkeringsyta intill Vega 

gränd som idag kommer tillfalla fastigheten Vega 4.  

Parkeringen som idag finns på södra delen av fastigheten Tor 12 utgår och blir istället 

platsen en egen bostadsfastighet.   

Parkeringsfrågan hanteras i bygglovsskedet och genom fastighetsreglering. 

 

Servitut 

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 07-im1-45/367.1, levande, förmån, avtalsservitut 

• 0761-89/2.1, levande, last, officialservitut, gångväg 

• 0761-89/2.2, levande, last, ledningsrätt, vatten och avlopp 

• 07-im1-67/2712.1, levande, last, avtalsservitut 

• 07-im1-67/2715.1, levande, förmån, avtalsservitut 

 

Servitut bör tillkomma för in- och utfart via befintligt skaft till Vega 7. 

  

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något riksintresse, men ligger nära riksväg 25, järnvägen 

och Hovmantorps station. Inget av dessa riksintressen påverkas av planförslaget.  
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Strandskydd 

Planområdet berörs av strandskydd från sjön Rottnen, vilken har 200 meter strandskydd 

på land. Strandskyddet föreslås upphävas för de påverkade kvartersytorna.  

 

De särskilda skälen är följande: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. 

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

 

Området är redan delvis bebyggt med bostadsbebyggelse och huvuddelen av de ytor 

som inte redan är bebyggda är sedan tidigare planlagda för bostadsmark. Detta medför 

att marken i huvudsak redan har tagits i anspråk.  

 

Planområdet ligger på gränsen till strandskyddets påverkansområde och är genom 

flertal bostadshus och väg/järnväg avskilt från Rottnen, någon passage längs med 

Rottnen påverkas inte heller. Inte heller påverkas växt- och djurlivet inom Rottnens 

strandområden. Detta medför att ny byggnation inom planområdet inte kommer 

påverka Rottnen.  

 

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom vattenskyddsområdet för Rottnen, vilket medför att gällande 

föreskrifter ska följas. Detta vattenskyddsområde gäller för hela Hovmantorp. 

 

Konsekvenser 

Planförslaget innebär en förändring genom att fler bostäder tillkommer inom området. 

Planförslaget bedöms inte bidra till några stora negativa konsekvenser. Det finns inga 

kända fornlämningar eller utpekade värdefulla naturområden som berörs. Ett grön-

område utan utpekade värden exploateras men en del av grönområdet sparas och 

marklov införs för grova träd. 

Planområdet berörs delvis av strandskydd från Rottnen, vilket har utökats till 200 meter. 

Strandskyddet kommer upphävas för den påverkade kvartersmarken.  

Ett avstånd till väg 25 hålls med anledning av riskerna med transporter med farligt 

gods. Riskutredningen rekommenderar ventilationsåtgärder på grund av dessa 

transporter. 

Höga bullernivåer från väg 25 medför krav på att lägenheterna i bostäder i närheten av 

vägen får en tyst sida. 

Planområdet berörs vattenskyddsområde för Rottnen med skyddsföreskrifter som ska 

följas.   

För att säkerställa att det inte finns markföroreningar planeras markundersökningar i 

samband med byggnation.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande miljökvalitets-

normer avseende luft.  

Vattenförekomsten Rottnen riskeras av påverkas negativt i mindre grad genom utsläpp 

av dagvatten. 
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Ställningstagande och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

 

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 

Handläggning 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd maj 2019 

Samråd maj-juni 2019 

Beslut om granskning augusti 2019 

Granskning september 2019 

Antagande oktober-november 2019 

Laga kraft december 2019 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot detaljplanen 

inkommer. Om alla sakägare ställer sig positiva till förslaget är det möjligt att gå direkt 

från samråd till antagande. 

 

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder. 

 

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 

 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

 

Avtal 

Planavtal mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Upprätta detaljplanen. Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan sökanden och 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun 

Bekostar upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsreglering 

• Den kvartersmark som ligger norr om fastigheten Vega 5 ska genom 

planförslaget styckas av från Hovmantorp 8:1 till en egen fastighet. Denna ska 

ingå i kvarteret Vega. Befintlig parkering på denna yta samt befintlig in- och 

utfart till Vega 4 ska regleras in i Vega 4. En yta som möjliggör köranslutning till 

transformatorstationen (E på plankartan) styckas också av från detta område. 

• Den kvartersmark som i nuläget utgör parkering i södra delen av fastigheten Tor 

12, ska styckas av till en egen bostadsfastighet. Denna ska ingå i kvarteret Tor. 

• Den allmänna parkering som i nuläget finns i nordväst på fastigheten 

Hovmantorp 8:1 ska ingå i fastigheten Tor 12. 

• Ny bostadsfastighet på grönområde söder om väg 25., norr om kvarteret Vasa. 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Servitut 

Servitut bör tillkomma för in- och utfart via befintligt skaft till Vega 7. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Planavgift har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och kommunstyrelsen. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

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

ny anslutning i gatunätet. En geoteknisk utredning som undersöker den mark som 

avses omvandlas från natur- till bostadsmark kan behövas vid bygglovskedet.  
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Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp finns inom planområdet. I huvudsak går 

ledningarna i gatumark. Då de passerar inne på en fastighet markeras de med u-

område, vilket innebär att de inte får byggas över. U-området utgör en bredd på totalt 

4 meter där ledningen ligger ungefär i mitten. De ledningar som ligger inom 

fastighetsmark och förser den egna byggnaden är inte markerade i plankartan. Varje 

fastighetsägare ansvarar för att mäta in sina egna ledningar vid grävning eller annan 

markberedning. 

 

Ledningar 

Fjärrvärmeledningar och elledningar behandlas på samma sätt som vatten och avlopp. 

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i 

samband med genomförande av detaljplanen. 

 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk 

infrastruktur. 

 

Vid transformatorstationen, markerad med E i plankartan, får ingen brännbar 

byggnadsdel eller något upplag placeras närmare än 5 meter från 

transformatorstationen. 

 

Dagvatten 

Det går inom planområdet dagvattenledningar vilka behandlas på samma sätt som 

övriga ledningar. Viss del av dagvattnet ska dock kunna tas om hand inom området. 

 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

 

Administrativa frågor 

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

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2019-04-17 

 

 

Conny Axelsson   Sara Norlin 

Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt 

Lessebo kommun   Vatten- och samhällsteknik AB 


