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Bakgrund
Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Vega 8 m.fl., Hovmantorp samhälle har varit ute på granskning  
under perioden 2019-10-11 till 2019-11-04. Totalt har 4 synpunkter inkommit under granskningsske-
det från: Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket samt Eon. Inkomna synpunkter sammanställs i detta 
granskningsutlåtande. Planhandlingarna justeras innan detaljplanen slutligen antas. 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande vilket innebär att förslaget har skickats ut för samråd och 
granskning innan antagande.

På följande sidor redovisas inomna yttranden samt Lessebo kommuns ställningstaganden. 
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Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att det nu finns en tydlig koppling till den gällande översiktsplanen och att grön-
områden samt gång- och cykelstråk i anslutning till Hovmantorp samhälle synliggörs.

God bebyggd miljö 
Länsstyrelsen anser att det är positivt ur hållbarhetssynpunkt och miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö att 
bostäderna närmast vägen har utgått. En utveckling av naturmark intill bostadsmark möjliggörs.

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL
Riksintressen enligt 3 o 4 kap miljöbalken
Norr om planområdet finns riksväg 25 som är av riksintresse för kommunikation. Avseende områdets anslut-
ning till riksväg 25 erinrar Länsstyrelsen om att vidare samråd förs med Trafikverket.

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken
Planområdet berör vattenförekomsten Rottnen som tar emot dagvattnet från planområdet. Länsstyrelsen 
konstaterar att kommunens bedömning och motivering till att miljökvalitetsnormer för vatten inte över-
skrids, eller att påverkan sker på vattentäkten, är att detaljplaneförslaget medger huvudsakligen tomtmark, 
och kommer att medföra en liten andel hårdgjord mark. På plankartan finns nu en upplysning om vatten-
skyddsområdet och att vattenskyddsföreskrifterna ska följas.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion Buller
Bullerhanteringen har förtydligats och utredningen har kommunicerats med Trafikverket efter att bostä-
derna närmast väg 25 tagits bort. Planbestämmelse m utgår nu.

Länsstyrelsen är positiv till hur planförslaget har setts över med uppdaterade bullerkartor och har inga 
ytterligare synpunkter.

Förorenad mark
Kommunen tydliggör att det av Länsstyrelsens GIS-databas framgår att planområdet inte är utpekat som 
potentiellt förorenat, men att det i närområdet har funnits drivmedelshantering samt en nickelsilverfabrik. 
Dessa bedöms inte påverka aktuellt planförslag. Länsstyrelsen erinrar om att det bör framgå att enligt 10 
kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts förore-
nat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Farligt gods
Länsstyrelsen är positiv till hur kommunen lyft och tillämpat risker för farligt gods i planförslaget

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar samtliga synpunkter från Länsstyrelsen. Planbeskrivningen förtydligas angående syn-
punkten om förorenad mark.
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Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkten

Trafikverkets synpunkter
Då planförslaget har ändrats i de delar som Trafikverket påtalade under samrådsskedet har Trafikverket 
inget ytterligare att anföra i planärendet.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkten

Eon:s synpunkter
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och har 
inget mer att erinra.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkten

Ändringar inför antagande

Plankartan revideras enligt följande:
* redaktionella ändringar

Planbeskrivningen revideras enligt följande:
* redaktionella ändringar
* förtydligande i stycket om förorenad mark enligt Länsstyelsens synpunkt


