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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (ny förskola) har varit ute för granskning 

under perioden 5 maj till och med 25 maj. Efter granskningen ska de synpunkter som har 

kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan gå vidare till nästa del av 

framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för 

samråd och granskning innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

Justeringar och kompletteringar har gjorts i planförslaget bland annat beträffande 

miljökvalitetsnormer, skydd mot buller samt planhandlingarnas läsbarhet.  

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL.  

Bemötande 

Noteras.  

Trafikverket 

Då planförslaget har ändrats i de delar som Trafikverket påtalade under samrådsskedet har 

Trafikverket inget ytterligare att anföra i planärendet.  

Bemötande 

Noteras.  

E.ON 

E.ON noterar kommunens ändringar och har inget mer att erinra.  

Bemötande 

Noteras.  

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Konsekvenserna och möjligheten som u-området medför, dvs. bildande av ledningsrätt skall 

upptas under fastighetsrättsliga frågor.  

Delar av planen som bör förbättras 

Enligt Boverkets rekommendationer ska man vid precisering av ändamålet ange det med en 

nedsänkt numrering t.ex. S1. 
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Bemötande 

Kommunen har till antagandeskedet kompletterat uppgifter om ledningsrätt i 

genomförandebeskrivningen för u-området samt vilka konsekvenser det medför.  

Plankartan har justerats enligt Lantmäteriets önskemål. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inga ytterligare synpunkter gällande granskningen av den 

aktuella detaljplanen.    

Bemötande 

Noteras.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter på planförslaget.  

Bemötande 

Noteras.  

Sakägare: Sven Sandin 

Jag har inga synpunkter på att det byggs en förskola på platsen. Jag anser dock att platsen är 

olämplig av flera synpunkter.  

1. Jag har funderat på platsens lämplighet beroende på höjdskillnader. Det är från 

nuvarande gata en skillnad på cirka 3,5 – 4 meter. Men det är svårt att på era 

översiktsskisser att se vilken höjd som huset skall placeras.  

2. Jag är osäker på hur dagvattnet från Morkullevägen går. Men ett betongrör går ut i 

nuvarande dike. Om det är dagvatten utsläpp för Morkullevägen, vad händer då om 

detta diket fylls igen? 

3. Kan det ur trafiksynpunkt vara lämpligt att korsa en cykelväg för in och utfart till 

förskolan mitt i en nedförsbacke där barn och vuxna kommer med hög fart på cyklar. 

Stor olycksrisk.  

4. Skogsvägens utfart är redan nu en trafikfara och blir inte säkrare om man drar 

cykelvägen rakt över utan att göra stopp för utfart.  

5. Huvuddelen av personer som skall lämna sina barn skall troligtvis pendla till Växjö 

eller Lessebo. Är det då lämpligt ur miljösynpunkt att lägga en avlämningsplats i den 

längsta bortändan av samhället. Antag att man har cirka 2 km för att komma till 

förskolan och sedan skall ut ur samhället som ger extra km så kan man beräkna att 

varje person som lämnar barn kör cirka 160 mil/år i samhället.   

Bemötande 

1. På plankartan har det blivit ett tekniskt fel och lagret med användningsområdet har 

hamnat över höjdkurvorna. Till antagandet av planen har detta justerats. I utskicket 

med granskningsutlåtandet medföljer plankartan med höjdkurvor.  

2. Kommunen avser inte att fylla igen ett dike som det idag leds dagvatten till. Vid 

projektering av planområdet kommer befintligt avvattningsdiket att schaktas bort och 

småvatten inom diket bedöms av samma skäl behöva ledas/dras om. Kommunala 
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ledningar för bortförsel av dagvatten finns i anslutning till planområdet längs 

Kullagatan och planområdet ska ansluta till det.  

3. Kommunen har i planarbetet tagit fram en illustration över trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder samt slagit fast i genomförandebeskrivningen att dessa åtgärder behöver 

genomföras i samband med detaljplanen. En detaljplan kan enbart exempelvis ange 

”gata” och inte övergångsställe eller farthinder. Det finns inget lagutrymme till en 

sådan detaljstyrning. I planarbetet kan man däremot ange de åtgärder som krävs för 

att detaljplanen skall kunna genomföras på ett trafiksäkert sätt.  

4. Frågan gäller en infart som ligger utanför planområdet. Trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder vid infarten till denna väg är något som kommunen kommer att beakta men 

det är en fråga som är aktuell oavsett om detaljplanen genomförs eller inte. Om 

cykelvägen förlängs kommer kommunen titta närmare på om det är lämpligt med ett 

stopp för biltrafiken.  

5. I Hovmantorp finns det ett flertal förskolor som ligger utspridda över samhället. 

Kommunen vill få en bra spridning så att boende får närhet till en förskola. 

Kommunens bedömning är att platsen är lämplig ur boendesynpunkt eftersom det 

ligger i bostadsområde där det tidigare inte finns någon förskola i detta läge samt att 

boende får närhet till en förskola och kan gå eller cykla istället för att använda bil.  

 

 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


