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Bakgrund
Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Vega 8 m.fl., Hovmantorp samhälle är under framtagande. För att 
kunna genomföra detaljplanen krävs att tomtindelningsplanen för fastigheten Tor 12 upphävs. Upphävan-
de av tomtindelningsplanen har varit ute på samråd. Totalt har 4 synpunkter inkommit från: Länsstyrelsen, 
Lantmäteriet, Trafikverket samt Eon. Inkomna synpunkter sammanställs i denna samrådsredogörelse. På 
följande sidor redovisas inomna yttranden samt Lessebo kommuns ställningstaganden. 
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Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget eller dess formella hantering. Inga överprövningsfrågor 
berörs.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkten från Länsstyrelsen.  

Lantmäteriet
Tomtindelningen gäller numera som en fastighetsindelningsbestämmelse till gällande detaljplan. Vid ny 
planläggning upphävs fastighetsindelningsbestämmelserna inom planområdet med automatik, vilket i nu-
varande fall även omfattar nuvarande tomtindelning.

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkterna.

Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har inget att erinra mot kommunens förslag. 

Kommunens ställningstagande:
Kommunen noterar synpunkten

Eon:s synpunkter
Inom planområdet har E.ON markförlagda låg- och mellanspänningskablar samt ett kabelskåp, se bifogad 
karta. E.ON noterar att planens syfte är att möjliggöra en framtida avstyckning. För information vill vi 
nämna att idag har byggnaderna en gemensam servisledning. Vid delning av fastigheten måste varje fast-
ighet få sin egen servisledning och mätarplats, vilket bör framgå i planbeskrivningen.

Kablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. E.ON har beställt inmätning på mel-
lanspänningskabeln och återkommer så fort inmätningen är klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja.
Om markkabeln är lokaliserad inom fastigheten Lessebo Tor 12 så behöver rättigheterna för markkabeln 
säkerställas med ett servitut. E.ON ber att få återkomma när inmätningen av markkabeln är klar.

Om ett avtal skrivs registreras detta hos Inskrivningsmyndigheten och därefter kan fastighetsreglering ske 
och det nya servitutet följer med den nybildande fastigheten. Eventuella kostnader för flyttning av kablar 
eller anläggningsdelar samt ändring av serviser får bekostas av den som så begär, vilket bör framgå i ge-
nomförandebeskrivningen.

Kommunens ställningstagande:
Synpunkter från E.ON noteras. Planbeskrivningen justeras i enlighet med E.ONs synpunkter.


