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PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

 

Bakgrund 

Kommunen antog 2009-09-15 en ny detaljplan för kvarteret Törnrosa i Hovmantorp. 

Detaljplanen togs fram för att möjliggöra byggnation av småhus i form av radhus eller 

friliggande villor i en till två våningar på omkring 25 tomter. Vid försäljning av tomter 

uppmärksammades att det på flertalet tomter inte fanns möjlighet att uppföra 

tvåvåningshus på grund av höjdbegränsning. Efterfrågan på envåningshus är begränsad 

i Hovmantorp. Kommunen ansåg därför att detaljplanen behövde ändras till en mer 

flexibel detaljplan med möjliggörande av tvåvåningshus inom större delen av 

bostadsområdet. Därmed föreslogs att gällande detaljplan ändrades avseende 

höjdbegränsningen.  

 

Handlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Tillägg till plankarta med bestämmelse (bilaga) 

• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 

• Tillägg till genomförandebeskrivning (denna handling) 

• Undersökning av behovet av miljökonsekvensbeskrivning 

• Fastighetsförteckning 

• Samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande 

 

Läsanvisning 

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar 

görs i delar av planområdet och i vissa planbestämmelser. 

 

I dessa aktuella handlingar visas de ändringar som görs i gällande detaljplan. 

Handlingarna ska därför läsas tillsammans, där gällande detaljplan ligger till grund med 

denna ändring av detaljplan som komplement. 
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Syfte 
 

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra tvåvåningshus inom aktuellt 

område. 

 

Planändringen bedöms inrymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och 

kan därför hanteras som en ändring av detaljplan. 
 

Detaljplaneprocessen 

”Ändring till detaljplan” har tagits fram enligt Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) i 

dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande. 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet ligger i nordvästra Hovmantorp och omfattar omkring 4,9 hektar. 

Markägare 

Planområdet omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2 samt Tingeling 1 

samt del av Hovmantorp 6:1 som samtliga ägs av Lessebos kommun.  

Översiktsplanen 

Planändringen är förenlig med översiktsplanen. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplan ”Detaljplan för Törnrosa 1 – 4 m.fl.” antogs 2009-09-15. 

 

Kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-03 att låta upprätta en ändring av 

detaljplan för området. 

 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Enligt 6 kap. 3 § Miljöbalken (MB) ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning 

av planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

upprättas. För att avgöra om det finns risk för att detaljplanens genomförande medför 

betydande miljöpåverkan genomförs en undersökning (6kap. 6 § MB). 

Kommunen har genomfört en undersökning och bedömer att ändringen av planen inte 

innebär någon risk för betydande miljöpåverkan. 

 

 



Dnr: SBN 2019/74  4(7)  

PLANÄNDRING 
I detta avsnitt redovisas detaljplaneändringens innehåll. 

 

Ändringen omfattar fastigheterna Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2, Tingeling 1 samt 

del av Hovmantorp 6:1, som alla ligger i mitten av gällande plans markområde. 

Fastigheterna tillåts idag bygga två våningar men genom detaljplanens 

höjdbegränsning på högst 4,7 meter är det inte möjligt att genomföra. Ändringen av 

detaljplanen medger en ökad byggnadshöjd till 6,5 meter. Detta motsvarar 

omkringliggande fastigheters maximala byggnadshöjd. Syftet är att möjliggöra 

tvåvåningshus även på dessa fastigheter (vilket också är gällande detaljplans intention). 

 

 
Utsnitt ur Ändring av detaljplan för del av detaljplanen Törnrosa 1-4 m.fl. Aktuellt planområde är 

markerat med röd linje. Ändringarna är markerade med rött. Gällande höjdbegränsning om högst 

4,7 meter utgår. Ny höjdbegränsning om högst 6,5 meter tillkommer. 

Konsekvenser av ändringen av detaljplanen 

Ändringen medför inga justeringar av gator, naturområden eller andra allmänna 

markområden.  

a-bestämmelsen i gällande detaljplan reglerar taklutningen för en- respektive 

tvåvåningshus. Denna påverkas inte.  

e-bestämmelsen i gällande detaljplan reglerar byggnadsarean vilket inte påverkar 

möjligheterna till en andra våning.  

b1-bestämmelsen påverkas ej. 

p1-bestämmelsen påverkas ej. 

Ändringen påverkar inte möjligheten att tillvarata dagvatten då det inte medför större 

andel hårdgjorda ytor. 

Tekniska frågor påverkas inte av planändringen. 

 

I dagsläget är inga av de omkringliggande fastigheterna bebyggda eller sålda och 

därför bedöms ingen privat fastighetsägare påverkas av planändringen. Ändringen 

ligger också i linje med intentionerna i översiktsplanen och i gällande detaljplan så 

därför är bedömningen att ändringen är en mindre ändring.  

 

 

x 

x 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Markägoförhållanden 

Planområdet berör följande fastigheter: Ankungen 1 & 2, Rödluvan 1 & 2, Tingeling 1 

samt del av Hovmantorp 6:1 som alla ägs av Lessebos kommun.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande 

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd juni 2019 

Samråd juli 2019 

Beslut om granskning augusti 2019 

Granskning september 2019 

Antagande oktober 2019 

Laga kraft november 2019 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

Avtal 

Inga avtal har krävts för framtagandet av ändringen av detaljplanen. 

 

Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Lessebos Kommun bekostar upprättandet av ändringen av detaljplanen i enlighet med 

planavtalet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Planändringen föranleder inga fastighetsbildningsåtgärder. 

Fastighetskonsekvenser 

Ändringen innebär inga fastighetskonsekvenser. 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Kommunen får intäkter i samband med försäljningen av fastigheterna. 
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Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Ingen av de fastighetsägare som berörs har inkommit med negativa synpunkter och en 

ändring är därför möjlig innan genomförandetiden har gått ut. 

 

Genomförandetiden för gällande detaljplan är 15 år och gäller fram till 2024-09-15. 

Vid en ändring av detaljplan ska den återstående genomförandetiden för gällande 

detaljplan även gälla ändringen. Det innebär att genomförandetiden går ut 15 

september 2024 även för den aktuella ändringen.  

 

Medverkande tjänstemän 

Planhandlingarna har tagits fram av Vatten och Samhällsteknik AB genom Sara Norlin 

samt Lisa Wändesjö i samarbete med kommunens samhällsbyggnadschef Conny 

Axelsson.  
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Område inom gällande detaljplan där 

planbestämmelsen om Högsta 

byggnadshöjd i meter ändras från 4,7 

meter till 6,5 meter.  

 

Planbestämmelse som påverkas 

av ändringen.  

BILAGA: Plankarta 

Bilaga  


