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Antagandehandling 

 

 

Upphävande av  

Tomtindelning för fastigheten Tor 12 
Hovmantorps samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tillhörande handlingar  
• Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) 

• Tomtindelningsplan för fastigheten Tor 12  

• Fastighetsförteckning (finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

 

 

 

Samråd
Samråds-

redogörelse
Antagande Laga kraft
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Bakgrund 

1970 fastställdes en tomtindelningsplan för kvarteret Tor. Syftet med denna reglering 
var att fastställa indelning av mark i tomter/fastigheter genom kvarter. 
Tomtindelningar kan utgöra hinder för nya fastighetsbildningar eftersom regleringen 
inte får frångås enligt Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Lessebo kommun har tagit fram en ny detaljplan för området. För att kunna 
genomföra detaljplanen krävs att tomtindelningsplanen för fastigheten Tor 12 
upphävs.  
 
Planbeskrivningen (denna handling) är ett dokument som anger syftet med 
upphävandet av tomtindelningsplanen och förklarar dess innebörd. Av 
planbeskrivningen ska det framgå vilka konsekvenser som genomförandet av 
upphävandet medför. 
 

Syfte  

Upphävandet av tomtindelningsplanen för fastigheten Tor 12 syftar till att möjliggöra 
en framtida avstyckning i enlighet med framtagen detaljplan för fastigheten.  
 

Plandata 

Fastigheten är belägen i centrala Hovmantorp. Området omfattar ca 20 000 m2. 

 

Markägare 

Tor 12 Lessebohus 
 

Processen för upphävandet 

Upphävandet av tomtindelningsplanen är förenligt med översiktsplanen och är inte av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Upphävandet av 
tomtindelningsplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Arbetet 
bedrivs därför som ett ”förenklat förfarande” enligt plan- och bygglagen. 
 
Handlingarna har under planprocessen ställts ut för samråd. Inkomna synpunkter har 
sammanställts i en samrådsredogörelse.  

 

Detaljplaner 

För området gäller detaljplan från 1970; stadsplan för kvarteret Gladan. Ny detaljplan 
(del av fastigheterna Vega och Tor) har tagits fram och beräknas antas i samband med 
upphävandet av tomtindelningsplanen.  
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Tomtindelningsplan 

 

 
 
 

Fastställelse av tomtindelning  

Utdrag ur tomtindelningsplanen från 1970: 
” Länsstyrelsen fastställer med stöd av 33 § byggnadslagen ett av byggnadsnämnden i 
Hovmantorps köping… antaget förslag till ny tomtindelning för del av kvarteret Tor i 
Hovmantorps köping, vilket förslag åskådliggjorts på en…  upprättad karta med därtill 
hörande beskrivning. Enligt förslaget utgöres ifrågavarande del av kvarteret av en 
tomt, betecknad nr 12 och innehållande i areal 19 592 kvm.” 
 

Upphävande av tomtindelningsplan 

Förslaget innebär att tomtindelningen 1979-04-15 (enligt ovan) upphävs. 
 

Konsekvenser 

Förslaget innebär att tomtindelningen för fastigheten Tor 12 upphävs. Därmed kan 
fastighetsreglering genomföras i enlighet med ny detaljplan för Vega och Tor. 
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Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen förtydligar upphävandet av tomtindelningsplanen ur 
genomförandesynpunkt.  

 

Organisatoriska frågor 

Upphävandet av tomtindelningsplanen handläggs med förenklat förfarande enligt 
plan- och bygglagen. 
 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd 28 oktober 2019 
Samråd  november 2019  
Beslut om antagande 25 november 2019 
 

Ekonomiska frågor 

Lessebo kommun bekostar upphävandet av tomtindelningsplanen. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning söks och bekostas av Lessebo kommun. 

 

Fastighetsägare 

Lessebohus äger fastigheten Tor 12. 
 
Tekniska frågor 
Ledningar 
Idag har byggnaderna en gemensam servisledning. Vid delning av fastigheten måste 

varje fastighet få sin egen servisledning och mätarplats. Eventuella kablar och ledningar 

kan behöva säkerställas genom servitut. 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 bekostas av den som så begär. 
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Conny Axelsson   Lisa Wändesjö 

Samhällsbyggnadschef   Planeringsarkitekt 

Lessebo kommun   Vatten- och samhällsteknik AB 


