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Samrådets genomförande 
Förslaget till planprogram för östra Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län har 

varit ute på samråd under perioden 22 augusti – 30 september 2022. Inkomna 

synpunkter under samrådet sammanställs i denna samrådsredogörelse.  

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 14 svar. Nedan 

redovisas yttranden samt kommunens ställningstagande.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

2. Region Kronoberg 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

4. Statens Geotekniska Institut (SGI) 

5. Trafikverket 

6. Skogsstyrelsen 

7. Statens Geologiska Undersökning (SGU) 

8. EON 

9. Ljuders 

10. Fastighetsägare Sandvik 7 

11. Fastighetsägare Kvisten 7 

12. Fastighetsägare Kvisten 2 

13. Fastighetsägare Lyckan 18 

14. Fastighetsägare vid Sandviksgatan (11 personer) 
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Inkomna synpunkter 
 

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen ser positivt på att ett planprogram tagits fram för att visa kommunens 

ambitioner och visioner för området. Vi anser att programmet delvis är ett 

genomarbetat dokument, men vill lämna några kommentarer och upplysningar som kan 

vara till hjälp i den fortsatta planeringen av området.  

Länsstyrelsen saknar det helhetsgrepp som planprogrammet syftar till att ta över 

utvecklingen av området. För att planprogrammet ska kunna utgöra ett konkret stöd för 

pågående och kommande detaljplaner anser vi att kommunens målbild/er för området 

behöver tydliggöras. Till exempel kan övergripande ledord eller utvecklingsinriktningar 

visa på vad för typ av utveckling kommunen vill se, tillsammans med strategier som ska 

hjälpa till att nå visionen om östra Hovmantorp. Här kan översiktsplanen och andra 

vägledande dokument vara till hjälp.  

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är ett bra dokument att utgå från. Det kan till 

exempel utläsas i bostadsförsörjningsprogrammet att kommunens fokus i Hovmantorp 

vad gäller bostadsförsörjning är att skapa olika upplåtelseformer och blanda dessa inom 

samma närområde för att minska risken för segregation. Här preciseras även hur 

många bostäder som ska tillkomma i tätorten. Detta skulle kunna lyftas in i 

planprogrammet.  

Kommunen kan med fördel redovisa markanvändningen tillsammans med föreslagna 

infrastrukturåtgärder i en samlad karta för att bättre visualisera den tänkta 

utvecklingen. Det bör även tydliggöras att kartan över framtida markanvändning också 

utgör planförslaget.  

Kommunen redovisar på vilket sätt planen bidrar till en barn- och ungdomsvänlig miljö 

vilket är positivt. Länsstyrelsen saknar dock ett jämställdhetsperspektiv i form av 

trygghets- och tillgänglighetsfrågor, samt frågor som berör segregation och integration.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Enligt 5 kap. 11 a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB.  

Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 

(2017:966), kommit fram till att ett genomförande av planprogrammet inte kan antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed 

inte upprättats.  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
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Rådgivning om allmänna intressen  

Koppling till översiktsplanen samt tidigare planläggning  

Det föreslagna området finns redovisat i kommunens gällande översiktsplan, antagen år 

2018. Länsstyrelsen anmärker att den föreslagna markanvändningen i planprogrammet 

delvis avviker från översiktsplanen. Till exempel finns ett område för framtida bostäder i 

nordvästra delen av planprogrammets markanvändningskarta som inte finns redovisat 

(alternativt inte syns) i översiktsplanen. Även verksamhetsområdet i planprogrammet 

ser ut att ha en större utbredning österut närmare bostadsområdena. Länsstyrelsen 

anser att kopplingen till översiktsplanen behöver tydliggöras.  

Länsstyrelsen anmärker också att vissa områden som är angivna som framtida 

bostäder/förskola redan är planlagda. Det gäller till exempel Detaljplan för del av 

Hovmantorp 5:1 (förskola) och Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 m.fl. Ett 

förtydligande kring vilka områden som är planlagda och inte vore önskvärt.  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken (MB)  

Kommunen konstaterar att planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret 

enligt 3 kap 9 § Miljöbalken. Inom planområdet finns även Kust till kustbanan, Riksväg 25 

samt MSA-ytor för Växjö och Ronneby som är av riksintresse för kommunikation. 

Länsstyrelsen och Trafikverket saknar en skrivelse om detta. Inför detaljplaneskedet vill 

Länsstyrelsen skicka med att Luftfartsverket alltid ska tillfrågas som sakägare för 

infrastrukturutrustning vid planerade byggnadsverk högre än 20 meter.  

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken (MB)  

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter. För att genomföra de 

förändringar som föreslås i planprogrammet krävs ett upphävande av strandskydd i 

kommande detaljplaner. De särskilda skäl som går att tillämpa måste då redovisas 

tydligt. Delar av planprogrammet omfattas av LIS-områden. Detta bör framgå i 

planprogrammet.  

I planprogrammet står det att en cykelparkering planeras söder om järnvägen vid 

stationsområdet. Då stationsområdet ligger inom utökat strandskydd anser 

Länsstyrelsen att det krävs en tydligare motivering för att strandskyddet ska kunna 

upphävas.  

Buller  

Det är positivt att utredningar för buller kommer tas fram. Kommunen bör också 

redovisa en prognos för framtiden, år 2040, eller 15-20 år framåt i tiden, beroende på 

när planen tas fram.  

Förorenad mark  

Länsstyrelsen instämmer med kommunens skrivelse gällande hanteringen av förorenad 

mark vid vidare planläggning. Vi vill tillägga att det är viktigt att ha en dialog med 
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tillsynsmyndigheten om omfattningen på eventuell provtagning. Om brandstationen 

flyttas kan det också vara ett område som behöver undersökas närmare. Det är positivt 

att kommunen placerar framtida verksamhetsområde intill befintligt 

verksamhetsområde för att minimera framtida störningar/effekter.  

Kulturhistoriska värden 

Länsstyrelsen saknar redovisning av kulturhistoriska värden inom bebyggd miljö i 

planprogrammet. Bland annat berörs järnvägsstationsområdet, som är en 

kulturhistoriskt värdefull miljö. Järnvägsstationen är utmärkt i inventering av äldre 

järnvägsbyggnader, Från Alvesta till Osjöbol (2004). Där står bland annat att stationen är 

från 1874 med stationshus av CVJ:s vanliga typ. Av mindre byggnader återstår några 

mindre skjul och ett vattentorn. Vattentornet är även en anmälningspliktig byggnad 

enligt 3 kap 6§ kulturmiljölagen. Detta innebär enligt beslutet att om fråga om rivning 

eller förändring skulle uppkomma, ska anmälan göras till Länsstyrelsen. I beslutet 

konstateras att pumphuset i Hovmantorps järnvägsmiljö är en byggnad av stort 

kulturhistoriskt intresse.  

Vid detaljplaneläggning där dessa byggnader berörs anser Länsstyrelsen att det behövs 

skyddsbestämmelse i detaljplan på grund av byggnadens kulturhistoriska värden - om 

det inte redan finns.  

Dessa och liknande miljöer behöver kommunen förhålla sig till vid stadsomvandlingar. 

Kulturhistoriska värden är en viktig del av vår gestaltade livsmiljö och bidrar till 

förståelsen av en plats historiska sammanhang. Att ta tillvara på befintliga 

kulturhistoriska värden bidrar till att stärka och utveckla platsens särdrag och kvaliteter. 

Det bör av planförslaget framgå hur dessa värden ska tillvaratas.  

Naturvärden och grönstruktur  

Klimatanpassning och grönstruktur  

Lågpunktskarteringen som kommunen tagit fram ger en bra bild av hur samhället kan 

påverkas av kraftig nederbörd eller skyfall. Det kan konstateras att det inom befintlig 

bebyggelse finns ett antal lågpunkter där vatten kan samlas. Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma att dessa områden bör beaktas särskilt i planeringen för att inte skador 

ska uppstå på infrastruktur eller bebyggelse. Ett exempel är stationsområdet som består 

av en stor andel hårdgjord yta och det framgår av skyfallskarteringen att det finns risk 

för översvämning. Förslaget till planprogram kan med fördel kompletteras med ett 

resonemang kring hur dessa frågor ska hanteras i samband med utvecklingen av 

området. Det finns även lågpunkter inom oexploaterade områden som kommunen 

behöver ta hänsyn till vid eventuell kommande planläggning. Rubriken ”Risk för höga 

vattenstånd” behöver justeras eftersom avsnittet avser beskriva var vatten samlas vid 

ett skyfall. ”Höga vattenstånd” används för att beskriva vattennivåer i sjö eller hav. Vi 

saknar en beskrivning av översvämningsrisker kopplat till sjön Rottnen. I den fortsatta 

planeringen behöver även detta tas hänsyn till om ny bebyggelse lokaliseras till sjönära 
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lägen, exempelvis den föreslagna utvecklingen söderut i planområdet. Länsstyrelsen 

saknar vidare en beskrivning av grönstruktur i planprogrammet. Enligt planprogrammet 

består en stor del av samhället av hårdgjord yta. Kommunen kan med fördel 

komplettera planprogrammet med ett resonemang kring hur grönstrukturen ska 

utvecklas i området samt beskriva om det finns gröna ytor som är särskilt värda att 

bevara. 

Växt- och djurliv  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att den rödlistade arten sandödlan 

finns i det utpekade verksamhetsområdet samt kring banvallen i Hovmantorp. 

Artskyddsbestämmelserna gäller och det är därför viktigt att hantera artskyddet tidigt.  

Trafik och kommunikation  

Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets yttrande om att avsnittet om tillgänglighet 

kan breddas. Den bristande tillgänglighet som finns mellan centrum och sydöstra 

Hovmantorp kan beröras.  

Enligt Trafikverket bör kartmaterial förtydligas och föreslagna alternativ motiveras och 

sammanställas på ett tydligare sätt. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande.  

Social robusthet  

Tillgänglighet och användbarhet Enligt planprogrammet planeras en gång- och 

cykeltunnel under väg 25. Länsstyrelsen undrar om det går att hitta en annan lösning för 

att möjliggöra en säker passage över vägen? En gångtunnel kan vara en trafiksäker 

lösning men om den inte upplevs trygg är risken stor att den inte används så som 

planerat. Detta gäller särskilt kvinnor då kvinnor i större utsträckning än män upplever 

otrygghet i det offentliga rummet. Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring hur 

trygghetsaspekten ska tillgodoses genom till exempel belysning, utformning och 

gestaltning. I Boverkets rapport Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling (2010) 

finns en vägledning om vad man ska tänka på vid utformning av gång- och cykeltunnlar. 

Barnperspektiv  

Barnkonventionen blev svensk lag år 2020.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att det är av stor vikt att i ett tidigt skede ta upp 

barnperspektivet i planeringen för att säkerställa en attraktiv, stimulerande och trygg 

boende- och livsmiljö.  

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen lyfter hur barn och unga påverkas av 

planförslaget där bland annat trafiksäkerhet nämns.  

Vatten, avlopp och dagvattenhantering  

Beskrivningen av sjöns status och miljökvalitetsnormer behöver justeras då flera 

uppgifter inte överensstämmer med den information som finns i VISS. I planen kan det 
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utläsas att Rottnen inte uppnår god ekologisk status på grund av morfologiska 

förändringar och kontinuitetsförändringar. Det stämmer att konnektiviteten är 

otillfredsställande, men det morfologiska tillståndet är klassat som högt och den främsta 

anledningen till att sjön ej uppnår god ekologisk status är på grund av förhöjda värden 

av koppar.  

Söder om det nya planerade verksamhetsområdet finns en grundvattenförekomst. 

Under rubriken Dagvatten står det att grundvattenförekomsten inte kommer påverkas 

under förutsättning att dagvattnet renas. Det behöver förtydligas om även denna utgör 

en recipient för området. Länsstyrelsen vill upplysa om att en del av planområdet även 

ligger inom den inre skyddszonen för ytvattentäkten. 

Vi vill även upplysa om att dagvattenanläggningar kan vara anmälningspliktiga och ska 

anmälas till kommunens lokala miljökontor. Det är viktigt att reningen är tillräcklig samt 

att ansvarig person för skötsel av dammar utses.  

Bemötande 

Kommunens ställningstagande är att planprogrammet utgör ett fullgott helhetsgrepp där 

platsens förutsättningar redovisas tillsammans med framtida planer och olika alternativ. 

Kommunen redovisar en utveckling av bostäder söder om järnvägen och en utveckling av 

verksamheter öster om befintligt verksamhetsområde i angränsning till RV 25.  

Kommunen kompletterar med vilka områden som är planlagda. Alla detaljplaner har ännu 

inte vunnit laga kraft eller har byggts ut. 

Planprogrammet justeras med en tydligare koppling till översiktsplanen. 

Planprogrammet kompletteras med uppgifter om riksintressen.  

Planprogrammet kompletteras med information om LIS-områden.  

Rubriken ”Risk för höga vattenstånd” justeras till ”Höga vattenstånd”. 

Beskrivningen av sjön Rottnens status och miljökvalitetsnormer justeras så att den 

överensstämmer med den information som finns i VISS. 

Text angående grundvattenförekomsten förtydligas. 

Text angående upplysning om att dagvattenanläggningar kan vara anmälningspliktiga 

kompletteras. 

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att det krävs en tydligare motivering för att strandskyddet 

ska kunna upphävas för en cykelparkering. Kommunen förtydligar med att anledningen till 

att strandskyddet behöver upphävas är för att det inte går att cykla över bron och därmed 

behöver en cykelparkering anordnas. På så vis underläggas kollektivt resande och utgör ett 

allmänt intresse enligt Miljöbalken.  
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2. Region Kronoberg 

Region Kronoberg ser positivt på ambitionen med ett helhetsgrepp över utvecklingen i 

östra Hovmantorp men vill framföra några synpunkter med fokus på förbättrad 

tillgänglighet och cykel i orten. 

Synpunkter 

Region Kronoberg ser positivt på planförslaget som skapar förutsättningar för att binda 

ihop planerade bostadsområden till en mer sammanhållen ortstruktur och utveckla 

Hovmantorp genom fler bostäder. Planprogrammet utgör därmed en god utgångspunkt 

inför kommande planering. Hovmantorp har goda förutsättningar att utvecklas som 

bostadsort med bra kollektivtrafikförbindelse, framförallt med tåg.  

Region Kronoberg anser att transportsystemet, inklusive kollektivtrafiken, är en central 

samhällsfunktion som bidrar till en ökad tillgänglighet och utveckling i regionen och är 

därför en viktig utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Tillgängligheten 

till- och från kollektivtrafiken är ett viktigt utvecklingsområde för att öka 

kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet vilket i sin tur kan leda till att fler 

människor väljer att resa kollektivt för sina arbets- och fritidsresor.  

En resa inleds alltid med en annan kortare eller längre resa till en hållplats. I många fall 

sker dessa anslutningsresor till fots eller med cykel, men i vissa fall även med bil. 

Kompletterande transportmedel är därför viktiga för kollektivtrafiken och dess 

utveckling. Utifrån ”hela resan-perspektivet” är det viktigt att underlätta för kombinerade 

resor med gång, cykel, bil och kollektivtrafik. Att erbjuda resenärerna attraktiva och 

smidiga helhetslösningar är en nyckel till att få fler att använda kollektivtrafiken.  

Region Kronoberg saknar en tydlighet i hur bostadsområdena i södra delen av 

planområdet skall kunna nås på ett bra sätt med cykel. Avståndet till det framtida 

bostadsområdet är relativt långt och region Kronoberg ser i dagsläget ingen möjlighet 

till att trafikera sträckan med buss. Därför måste cykelmöjligheterna vara mycket goda 

för att kunna nå stationen, service och handel, vilket i huvudsak ligger norr om 

järnvägen. Därför vore det önskvärt om Lessebo kommun på ett än tydligare sätt lyfter 

fram ortens cykelvägar. Kanske kan man till och med satsa på en supercykelväg till och 

från det framtida området? 

Vidare innehåller de planerade nya passagerna över järnvägen inga bra lösningar för 

cykeltrafiken. Samtliga förslag på passager möjliggör för cykeltrafik, men förslagen kan 

komma att försämra möjligheten för cyklister att nå station och övrig service som ligger 

norr om järnvägen.  

De föreslagna gångbroarna över järnvägen i anslutning till stationen möjliggör att 

station kan nås från båda sidor järnvägen. Region Kronoberg ser dock en stor brist i att 

dessa anslutningar inte är anpassade för cykeltrafik. Möjlighet att via cykel nå 

livsmedelsbutiken samt annan handel och service från östra Hovmantorp försämras 

med längre avstånd och mer tidsåtgång som följd, jämfört med idag. Gångbron över 
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järnvägen kommer sannolikt mest att användas av personer som ska till och från 

stationen och i liten utsträckning av de som besöker centrum med cykel för att 

exempelvis handla. Risken blir då att fler väljer bort cykeln till förmån för bilen.  

Region Kronoberg ser gärna att förutsättningarna för en gång- och cykeltunnel i centralt 

läge utreds vidare. Det hade också varit intressant att belysa konsekvenserna av att låta 

dagens järnvägsövergång stängas för biltrafik men fortsatt vara öppen för gång- och 

cykeltrafik. Då hade dagens goda förbindelser med cykel mellan sydöstra Hovmantorp 

och centrum kunnat bibehållas samtidigt som en ny förbindelse över järnvägen för 

biltrafik i östra Hovmantorp hade minskat olägenheterna som dagens bomfällningar 

innebär. Förbindelsen innebär en ökad framkomlighet för blåljusfordon. 

De föreslagna gångbroarna möjliggör visserligen för gående att nå stationen. Dock 

innebär samtliga broar över järnvägen en mycket hög trappa. Region Kronoberg känner 

till svårigheten med att bygga cykelbro över järnvägen, men ser dock att möjligheten 

utreds på nytt och med en fördjupad konsekvensanalys. Alternativ till cykelbro över 

järnvägen kan också vara en belyst cykeltunnel under järnvägen. En cykeltunnel som 

också kan användas av gående. 

Bemötande 

Region Kronoberg skriver i sitt yttrande att det saknas en tydlighet i hur bostadsområden i 

den södra delen av planområdet skall kunna nås på ett bra sätt med cykel. Kommunen anser 

att detta tydligt redovisas på sid 24 samt sid 32 i planprogrammet. Region Kronoberg anger 

att avståndet till det framtida bostadsområdet är relativt långt och region Kronoberg ser i 

dagsläget ingen möjlighet till att trafikera sträckan med buss. Kommunens bedömning är att 

avståndet på ca 2 km mellan bostadsområdet i söder och centrum är förhållandevis kort och 

inom ett godtagbart avstånd för både gång och cykel. 

I yttrandet anges att det vore önskvärt att kommunen lyfter fram ortens cykelvägar på ett 

tydligare sätt samt att det eventuellt vore lämpligt att satsa på en s.k. supercykelväg till och 

från det framtida området. Kommunens bedömning är att redovisning av cykelvägar görs på 

ett tydligt sätt på sidan 22 med hänsyn till planprogrammets syfte. Kommunen ser positivt på 

satsning av s.k. supercykelvägar men ser inte behovet av det i ett samhälle av den storlek och 

småskalighet som Hovmantorp innehar idag. 

Kommunen ser mycket positivt på en gång- och cykeltunnel men har fått information från 

Trafikverket att det är för svårt att genomföra rent tekniskt med de förutsättningar som finns 

på platsen. Bland annat finns en svårighet med grundvattennivån. 

Region Kronoberg efterlyser en fördjupad konsekvensanalys för att undersöka möjligheten för 

en cykelbro över järnvägen. Kommunen ser inte att det i dagsläget är aktuellt p.g.a. platsens 

förutsättningar.  

I yttrandet anges möjlighet att ha kvar den befintliga övergången för gång- och cykeltrafik. 

Problemet som uppstår idag är att bommarna behöver vara nere under hela den tid då tåget 

står inne på stationen. Eftersom detta kan dröja har det uppstått en situation där gång- och 
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cykeltrafik smiter emellan och korsar järnvägsspåren även när bommarna är nere. I dialog 

med Trafikverket har det konstaterats att det är direkt olämpligt att ha kvar övergången 

enbart för gång- och cykeltrafik. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till kommunstyrelsen: 

Samhällsbyggnadsnämnden tycker att alternativet öster om glasbruket med anslutning 

till Kullagatan bör prövas på samma sätt som alternativet norr om glasbruket. Nämnden 

anser att de två alternativen är de mest lämpliga för en planskild korsning i östra 

Hovmantorp. Nämnden tycker dessutom att det är positivt att båda alternativen har en 

anslutning till Centralgatan. Nämnden anser även att det är viktigt att det blir en 

passagemöjlighet vid stationen men att Trafikverket bör titta på alternativa passager och 

utformningar som passar in i samhällets småskalighet. 

  

Bemötande 

Vid det fortsatta arbetet så kommer kommunen att studera utformningen av broarna. 

 

4. Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Lessebo kommun erhållit rubricerat 

planprogram med begäran om yttrande. SGI: s yttrande avser geotekniska 

säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, så som hantering av radon, 

ingår således inte.  

Syftet med planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmanstorps 

utveckling. Planprogrammet ska förmedla kommunens vision för områdets karaktär och 

framtida utveckling. Planprogrammet ska även redovisa utvecklingsförslag för 

infrastruktur och bostads- och verksamhetsområden.  

Underlag:  

1. Undersökning om betydande miljöpåverkan  

2. Planprogram östra Hovmantorp 220620  

SGI:s synpunkter  

Det framgår ur handlingen att planprogrammet är vägledande och ska ge mål och 

utgångspunkter inför kommande detaljplanering. Det finns en övergripande beskrivning 

av planområdets geologiska förutsättningar under rubriken Mark och vegetation (sidan 

10, Planprogram). Geotekniska säkerhetsfrågor har inte beskrivits. SGI rekommenderar 

därför kommunen att komplettera planbeskrivningen med ett avsnitt som beskriver 
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geotekniska förhållanden samt hur dessa frågor ska hanteras i kommande detaljplaner 

och bygglovsärenden. 

Under rubriken Risk för höga vattenstånd (sidan 14, Planprogram) redovisas områden 

inom planprogrammet som riskerar att översvämmas vid höga flöden. Kommunen 

anger att det krävs åtgärder för tillkommande bebyggelse/anläggningar inom 

översvämningshotade områden. SGI vill uppmärksamma kommunen på att 

översvämningsskydd (exempelvis skyddsvallar, höjda marknivåer och dagvatten-

dammar) kan innebära att stabiliteten försämras. Planprogrammet bör därför 

kompletteras med en upplysning om att geotekniska säkerhetsfrågor alltid ska beaktas i 

samband med planering och genomförande av skyddsåtgärder för översvämning. 

Bemötande 

Planprogrammet kompletteras med ett avsnitt som beskriver geotekniska förhållanden samt 

hur dessa frågor ska hanteras i kommande detaljplaner och bygglovsärenden. 

Planprogrammet kompletteras även med en upplysning om att geotekniska säkerhetsfrågor 

alltid ska beaktas i samband med planering och genomförande av skyddsåtgärder för 

översvämning. 

 

5. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Syftet med 

planprogrammet är att ta ett helhetsgrepp över östra Hovmantorps utveckling. 

Kommunens avsikt är att förmedla sin vision och sina intentioner för områdets framtida 

utveckling. Planprogrammet skall även redovisa förslag på placering av ny planskild 

korsning mellan väg 834 och Kust-till kustbanan samt presentera utvecklingsförslag för 

bland annat befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden. 

Bakgrund  

Bakgrunden till att Trafikverket såg ett behov av ett övergripande kommunalt 

planprogram är den pågående planeringen för en planskild korsning med Kust- till 

kustbanan som är ett namngivet objekt i den regionala planen för 

transportinfrastrukturen (länstransportplan). I den har Trafikverket fått uppdraget att 

åtgärda befintlig korsning i plan i centrala Hovmantorp. Planprogrammet bör innehålla 

en formulering om att det är Region Kronoberg som har pekat ut åtgärden som 

prioriterat och namngivet objekt i länstransportplanen. I planeringsarbetet har 

komplexiteten i att lösa identifierad brist blivit allt tydligare, där olika förutsättningar 

begränsar Trafikverkets möjligheter att hitta utrymme för en framtida vägsträckning av 

väg 834.  

Övergripande synpunkter 

Dokumentet är överlag tydligt strukturerat, överskådligt och lättförståeligt. Trafikverket 

anser dock att tydligheten gentemot allmänheten och andra berörda parter skulle 

kunna förstärkas genom en enklare matris eller liknande som sammanfattar och 
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värderar de utredda alternativen och som förklarar varför vissa alternativ har valts bort. 

Trafikverket kan bistå i framtagandet av en sådan beskrivning som förslagsvis följer 

Trafikverkets sätt att jämföra åtgärdsförslag i åtgärdsvalsstudier.  

Riksintressen  

I dokumentet anges endast totalförsvarets intressen. Även riksintressen för 

kommunikationer är berörda, nämligen Kust- till kustbanan och väg 25 samt MSA-ytor 

för flygplatserna Växjö och Ronneby. 

Planförslag  

Planprogrammet ska beskriva intentioner kopplat till Hovmantorps utveckling och behov 

av trafikinfrastruktur. Utredningen om planskildheten befinner sig fortfarande i tidigt 

skede och därför anser Trafikverket att det blir missvisande att det står i dokumentet att 

kommunen fastställer valt alternativ med en järnvägsbro mellan Storgatan och 

Centralgatan. Planprogrammet är ett visionsdokument och ej bindande och bör därmed 

inte innehålla den typen av kategoriska ställningstaganden avseende placering. Det bör 

också förtydligas att den nya järnvägsbron ska möjliggöra för att oskyddade trafikanter 

kan passera den på ett trafiksäkert sätt.  

I planprogrammet ingår ej det i översiktsplanen utpekade verksamhetsområdet norr om 

väg 25 som sedan tidigare har funnits med i resonemang om GC-tunnelns placering. Det 

bör finnas en kort skrivning om vad detta innebär kopplat till kommunens framtida 

markanvändning.  

Den planerade GC-vägen norr om väg 25 som ska knyta ihop Hovmantorp och Lessebo 

borde illustreras både i avsnittet om utredda alternativ och i planförslaget. Det är den 

kopplingen och funktionen som planskild GC-tunnel under väg 25 ska möjliggöra. 

I avsnittet sociala frågor definieras tillgänglighet enbart som möjlighet för personer med 

funktionshinder att förflytta sig på samma villkor. Tillgänglighet skulle kunna beskrivas 

ur ett bredare perspektiv och för olika grupper samt aspekter som säkerhet, trygghet, 

jämställdhet, användbarhet för alla grupper i samhället ingår i en vidare bemärkelse. 

Konsekvenser  

Trafikverket vill vara tydligt med att risken för fotgängare som vill gena över järnvägen 

ifall plankorsningen stängs och en ny bro hamnar i ett läge längre ifrån stationen 

kommer att minimeras genom kompletterande stängselåtgärder som i princip ska 

omöjliggöra för olovlig och trafikfarlig passage över järnvägen.  

Hovmantorp har en potential sitt strategiskt gynnsamma läge med täta 

kollektivtrafikförbindelser utmed Kust-till kustbanan. Det bör finnas ett resonemang i 

både inledningen och konsekvensbeskrivningen om den regionala nyttan som 

föreslagna åtgärder ska åstadkomma. Järnvägen beskrivs endast som barriär, inte som 

möjliggörare för lokal och regional utveckling. 
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Bemötande 

Trafikverket anger att ”Planprogrammet bör innehålla en formulering om att det är Region 

Kronoberg som har pekat ut åtgärden som prioriterat och namngivet objekt i 

länstransportplanen”. Planprogrammet kompletteras med denna uppgift. 

 

Planprogrammet kompletteras med en enklare matris eller liknande som sammanfattar och 

värderar de utredda alternativen och som förklarar varför vissa alternativ har valts bort.  

 

Trafikverket anger att ”Utredningen om planskildheten befinner sig fortfarande i tidigt skede 

och därför anser Trafikverket att det blir missvisande att det står i dokumentet att kommunen 

fastställer valt alternativ med en järnvägsbro mellan Storgatan och Centralgatan. 

Planprogrammet är ett visionsdokument och ej bindande och bör därmed inte innehålla den 

typen av kategoriska ställningstaganden avseende placering.” Planprogrammet justeras 

angående ordvalet från ”fastställer” till ”förordar” eller liknande.  

 

Planprogrammet förtydligas i inledningen på sid 25 angående att den nya järnvägsbron ska 

möjliggöra för att oskyddade trafikanter kan passera den på ett trafiksäkert sätt. 

Följande bildtext på sid 25 läggs till: ”Den planskilda gång- och cykeltunneln under väg 25 

samt planerad gång- och cykelväg ska knyta ihop Hovmantorp och Lessebo”.  

 

Trafikverket anger att ”I avsnittet sociala frågor definieras tillgänglighet enbart som möjlighet 

för personer med funktionshinder att förflytta sig på samma villkor. Tillgänglighet skulle 

kunna beskrivas ur ett bredare perspektiv och för olika grupper samt aspekter som säkerhet, 

trygghet, jämställdhet, användbarhet för alla grupper i samhället ingår i en vidare 

bemärkelse.” Planprogrammet kompletteras angående tillgänglighet ur ett bredare 

perspektiv.   

Trafikverket anser att det bör finnas ett resonemang i både inledningen och 

konsekvensbeskrivningen om den regionala nyttan som föreslagna åtgärder ska 

åstadkomma. Järnvägen beskrivs endast som barriär, inte som möjliggörare för lokal och 

regional utveckling. Planprogrammet justeras i frågan om den regionala nyttan samt barriär.  

 

6. Skogsstyrelsen 

Inom planerat verksamhetsområde finns inga av Skogsstyrelsens formellt skyddade 

områden eller nyckelbiotoper.  

Men exploatering av skogsmark medför oftast att naturvärden knutna till skog påverkas 

negativt och i många fall helt spolieras.  

Enligt presenterat underlag finns bland annat ett flertal ädellövträd inom planområdet. 

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma er på att iaktta försiktighet när åtgärder som 
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marksanering, markutfyllnad och byggnation ska utföras nära träden. Ett träds 

rotsystem har ett lika stort omfång som trädets krona vilket innebär att det finns stor 

risk för att träden skadas om dessa åtgärder utförs för nära inpå.  

Vi vill informera om att till exempel ekar och framför allt äldre ekar har stor betydelse 

för den biologiska mångfalden och är livsmiljö för ett stort antal organismer. Bara i 

Sverige beräknas 1500 arter vara mer eller mindre beroende av eken. Det gäller 

exempelvis för skalbaggar, vedsvampar, lavar och fåglar varav flertalet av dessa är 

rödlistade.  

Eken har "rik bark", dvs högt pH och god vattenhållande förmåga som gör att många 

arter, till exempel lavar, gynnas. Även barkens skrovlighet ger en miljö som många arter 

gillar. Eken uppnår hög ålder och grov dimension. Detta skapar många nischer för olika 

arter i tid och rum, och dessutom har olika arter med dålig spridningsförmåga lång tid 

på sig att etableras.  

Ekens "mulm" dvs nedbrutet och halvnedbrutet material inne i gamla träd har speciella 

närings- fuktighets- och ljusförhållanden som många hotade arter är beroende av. Men 

även andra gamla lövträdarter uppvisar ofta hög biodiversitet.  

Och även träd som i nuläget inte är speciellt gamla kan bli det på sikt vilket gör det 

värdefullt och viktigt att spara dem.  

Där är arter som ger frukt och bär (så kallade ”bärande” arter) som rönn, en, oxel, 

hagtorn, olvon, slån, bok, ek, nypon, hassel, apel och körsbär av extra stor betydelse. De 

flesta av dessa är också vad som brukar kallas för ”blommande”, alltså arter som är 

betydelsefulla som pollen- och nektarkällor.  

Där vill Skogsstyrelsen speciellt uppmärksamma betydelsen av trädslaget sälg som är 

oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Sälgen betraktas ofta som sly, skräpbuskar 

utan värde som röjs bort. Få vet att blommande sälgar i skogsbryn och åkerkanter – eller 

också stadsmiljöer - behövs för att vi ska få bär och frukt i trädgården.  

De gulludna blommorna med pollen och nektar är den enda mat som finns tidigt på 

våren. Sälgen är livsnödvändig för många yrvakna insekter. Utan pollen frän sälgens 

hanblommor finns ingen mat som den övervintrande humledrottningen kan föda upp 

den första kullen larver på våren. Många bin, vilda och tama och dag - och nattfjärilar 

besöker också sälgens blommor. Vissa vildbin dör om de inte hittar en blommande sälg. 

Även flyttfåglar som anländer tidigt, som svarthättor och många sångare kan faktiskt 

suga nektar ur sälgblommorna. Att spara eller plantera en sälg gynnar den biologiska 

mångfalden. Detta är viktigt att tänka på.  

Vi har inga ytterligare synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar 

sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt 
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skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga åtgärder på skogsmark 

(mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

7. SGU 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit emot en planremiss enligt rubricerat 

ärende i tillhörande epost. Som ett led i SGUs arbete med att effektivisera myndighetens 

remiss-hantering avger SGU generellt sett inte yttranden i denna typ av ärenden. SGU 

avstår därför från att yttra sig och hänvisar till nedanstående allmänna riktlinjer. För att 

uppfylla plan- och bygglagens intentioner om en hållbar mark- och vattenanvändning 

bör planen behandla nedanstående frågor.  

SGU har en checklista gällande kommunala planer som är till hjälp för att hitta till 

relevant information på vår hemsida.  

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/ 

Risker  

Marklutning, jordart, jorddjup och bergart samt grundvattennivå kan ha betydelse för 

riskbild vid samhällsplanering och därmed påverka såväl lämplig markanvändning som 

grundläggning och därmed erforderliga geotekniska lösningar och resulterande bygg-

kostnader. Strandnära byggnation, tex. i LISområden, kan medföra specifika risker. I 

strandnära läge bör risk för översvämning och ev. ras och skred beaktas. Det förtydligas 

i PBL att det inom kommunal planering skall framgå ”kommunens syn på risken för 

skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som 

är klimat-relaterade, samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra” (PBL 3 kap. 5 

§).  

SGU har utfört relevanta karteringar och analyser som är tillgängliga i kartvisarna 

"Förutsättningar för skred i finkornig jordart", "Jordskred och raviner" samt "Stränders 

jordart och eroderbarhet". https://apps.sgu.se/kartvisare/ Dessa data tillhandahålls även 

genom andra myndigheters karttjänster.  

MSB Kartportal: https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ SGI  

Kartvisare Ras, skred, Erosion: http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/ 

För att kunna följa Boverkets uppdaterade riktlinjer om kommunal planering i 

översvämningskänsliga områden (2018) bör en analys av höga vattenflöden för berörda 

avrinningsområden och hur de kan påverka befintliga och planerade strandnära 

byggnader samt tillhörande infrastruktur utföras. Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap (MSB) utför kartering och beräkning av översvämningsrisk som visas i 

Portalen för översvämningshot. https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/ 

https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/kommunal-planering/
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/
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Att betänka är att beräkning av översvämningsrisk ännu inte har utförts rikstäckande 

och att det därför kan finnas ytterligare riskområden inom kommunens övriga 

avrinningsområden. Därtill bör kommunal planering ta hänsyn till samlad påverkan från 

tex. skyfallskartering i kombination med risk för höga flöden och översvämning.  

SGU har även utvecklat användarstöd för flera områden, bland annat hur geologiska 

frågor kan påverka kommunal planering.  

https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/  

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB 

gällande påverkan på grundvattenförekomst: 

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-

grundvattenforekomst/  

Riksintressen för värdefulla ämnen och material  

Bestämmelserna om riksintressen finns i miljöbalken. I kommunal planering skall 

aktuella riksintressen redovisas tillsammans med en beskrivning av hur kommunen 

avser att tillgodose de utpekade riksintressena.  

SGU är den myndighet som pekar ut fyndigheter som innehåller värdefulla ämnen eller 

material som riksintressen. I samhällsplanering skall förekomst av Riksintressen för 

värdefulla ämnen eller material, liksom andra typer av riksintressen redovisas, lämpligen 

på karta. Redogörelsen skall innehålla en beskrivning av dessa, samt hur kommunen 

avser att tillgodose de utpekade riksintressena.  

Läs mer om Riksintressen på Boverkets webbplats.  

Läs mer om Riksintressen i Miljöbalken (svensk författningssamling)  

Mineralresurser, gruv- och täktverksamhet  

En översiktsplan bör innehålla en beskrivning och redovisning i karta av pågående gruv- 

och täktverksamhet (malmer, krossberg, naturgrus, sand, industrimineral och torv) samt 

eventuella undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner inom kommunen. Om 

relevant bör ett resonemang om hur samhället ska planeras för att möjliggöra ett 

hållbart nyttjande av dessa mineralresurser föras.  

Relevanta SGU kartvisare är ”Malm och mineral”, ”Mineralrättigheter”, ”Torv” och 

”Ballast”.  

https://apps.sgu.se/kartvisare  

 

 

MKN  

https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
https://apps.sgu.se/kartvisare
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Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt instrument för att skydda grund- och 

ytvattenförekomster och se till att god (grund-)vattenstatus uppnås eller upprätthålls. 

Statusklassificering görs i slutet av varje förvaltningscykel för att ta reda på om 

vattendirektivets målsättning om god grundvattenstatus har uppnåtts. 

I samhällsplanering ska det framgå hur kommunen avser att följa att gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) för de grund- och ytvattenförekomster som berörs av 

planen – till exempel vid bebyggelse eller annan exploatering. Hur mark- och 

vattenanvändningen ser ut har stor betydelse för möjligheterna att upprätthålla eller 

förbättra statusen hos yt- och grundvatten. Kommunerna har därför en viktig roll som 

genomförare av vattenförvaltningens måluppfyllelse.  

Läs mer om SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 

grundvatten på SGUs Användarstöd för geologiska frågor  

Läs mer om Miljökvalitetsnormer i Plan- och bygglagen (Svensk författningssamling)  

Ladda ned Boverkets orientering för handläggare Miljökvalitetsnormer i fysisk planering  

Materialförsörjning 

SGU anser att krossat berg eller morän ska användas istället för naturgrus vid 

byggnation. Kännedom om regional och lokal bergkvalitet, framförhållning vid 

tillståndsgivning för täktverksamhet och utvisande av lämpliga områden för 

täktverksamhet inom kommunal planering är viktiga komponenter i materialförsörjning. 

Lokal tillgång på lämpligt bergmaterial kan minska klimatpåverkan.  

Materialförsörjningen av ballast och masshantering (d.v.s. all typ av hantering av jordar, 

berg och schaktmassor) i en storstad är ett tydligt och betydande exempel på ett av 

samhällets försörjningssystem som måste fungera, men som vi idag tar för givet och 

ofta nedprioriterar till fördel för byggande av nya bostadsområden, vägar mm. Men 

materialförsörjningsfrågan är i sig ävenså aktuell för övriga delar av landet. Aktuell 

diskussion om hållbarhet och cirkulär ekonomi aktualiserar frågan om och hur 

samhället använder rätt naturresurser och att det sker på ett resurseffektivt sätt. Hur 

frågan hanteras påverkar inte minst uppsatta klimat- och miljömål och kan skapa 

betydande klimat- och samhällsvinster.  

Materialförsörjning är en del av fysisk planering  

Materialförsörjningsplanering påverkas av varierande geologiska förutsättningar, 

befolkningsfördelning, regionens struktur och -materialbehov. På kommunal, regional- 

och länsnivå uppdateras översiktlig planering med jämna intervall. Vid framtagande av 

dessa översiktsplaner bör frågor som berör materialförsörjning tas upp. 

Materialförsörjning är ofta regional till sin natur och det kan därför vara naturligt att 

behandla den som en mellankommunal fråga i översiktsplaneringen. Då 

tillståndsgivning för täktverksamhet är tidsbunden bör även framtida försörjningsläge 
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beaktas och vid behov lämplig mark utpekas. Frågan är komplex och berör många olika 

områden, som tex. samhällsplanering, täkter, miljö och grundvatten.  

Länsstyrelsen levererar underlag som används i kommunal översiktsplanering. Då 

materialförsörjning bör ses i ett regionalt- eller länsperspektiv är det naturligt att 

materialförsörjningsplaner tas fram på läns- eller regionnivå. Sveriges län har 

grusförsörjningsplaner, dock är de genomgående av äldre datum, har ofta snävt fokus 

och behov och terminologi kan ha ändrats sedan de togs fram. 

Materialförsörjningsfrågan inbegriper masshantering, men ser även på återvinning, 

framtida tillgång och efterfrågan och beaktar också nyproduktion av jungfruliga 

material. Hur påverkar detta tex. markanvändning, Sveriges miljömål, 

miljökvalitetsnormer mm. ur kommunalt, men också regionalt perspektiv. Dessa frågor 

sammanfattas lämpligen i en materialförsörjningsplan, som liksom kommunala 

översiktsplaner revideras med jämna mellanrum för att hålla den aktuell.  

Materialförsörjningsplan  

Syftet med en materialförsörjningsplan är att planera för möjligheterna att långsiktigt ha 

tillgång till byggnadsmaterial i form av krossat berg, grus och sand, s.k. ballastmaterial, 

för att utveckla infrastruktur och bostadsbyggande. Bergmaterial är tungt att 

transportera och långa fraktvägar kan orsaka stora utsläpp. En materialförsörjningsplan 

bör därför utvisa områden lämpliga för framtida materialförsörjning, där utpekade 

områden dels skall kunna möta framtida efterfrågan, dels möjliggöra så kort 

transportsträcka till användare som möjligt.  

För cirkulära flöden med tex. hantering av entreprenadberg och återvinning av jord- och 

bergmassor krävs lämpliga, strategiskt placerade upplagsplatser. 

Materialförsörjningsplanen behövs också för att se till att de nödvändiga täkterna 

placeras i ett sådant läge att erforderlig produktkvalitet erhålls, samtidigt som 

brytningen, men även transporterna förorsakar minsta möjliga skada för miljön och inte 

påverkar tex. grundvattenförekomster. Genom att planera för en hållbar 

materialförsörjning kan de kvarvarande naturgrusavlagringarna sparas för naturskydd 

och framtida dricksvattenförsörjning. En materialförsörjningsplan är således ett viktigt 

strategiskt styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan 

tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt (SGU 2015).  

Lagrum för materialförsörjning enligt Miljöbalken, miljömålen och plan- och bygglagen 

 Enligt miljöbalken (MB 9 kap. 6f §) får en täkt i naturgrus inte komma till stånd om:  

- det med hänsyn till det avsedda användningsområdet är tekniskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt att använda annat material,  

- naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida 

dricksvattenförsörjning och täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning 

eller  

- naturgrusförekomsten utgör en värdefull natur- och kulturmiljö.  
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Inom miljömålet Grundvatten av god kvalitet ingår bevarandet av 

naturgrusavlagringarna som en av sex preciseringar formulerat på följande sätt: 

”Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, energilagring, natur- 

och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.” 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/  

Lämplig placering av täkter och terminaler för bergmaterial sker i första hand i 

förhållande till berggrundens givna förutsättningar att kunna leverera rätt produkt-

kvalitet. Täktplacering och materialbehov (kvalitet och mängd) påverkar fler av Sveriges 

Miljömål, tex. Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Säker strålmiljö. Det är därför viktigt 

att avstånd mellan täkt eller terminal och avsättningsområde hålls så kort som möjligt 

för tunga transporter.  

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/grundvatten-av-god-kvalitet/ 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/  

I plan- och bygglagen (PBL) står att det av en översiktsplan ska framgå ”hur kommunen i 

den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 

relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling inom kommunen” (PBL 3 kap. 5 §). Det förtydligas att det av översiktsplanen 

skall framgå ”kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa 

av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade, samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra” (PBL 3 kap. 5 §).  

Enligt miljöbalken 3 kap. 7 § ska mark- och vattenområden som innehåller värdefulla 

ämnen och material så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

utvinningen av dem. Enligt PBL 3 kap. 4 § skall det i översiktsplanen framgå hur 

kommunen anser att ev. riksintressen ska tillgodoses.  

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

8. EON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter.  

Inom området har E.ON befintligt elnätet som består av bland annat markförlagda låg- 

och mellanspänningskablar, kabelskåp och transformatorstationer samt 

lågspänningsluftledningar och regionnätsledning.  

 

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/saker-stralmiljo/
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Markkablar  

Kablarnas lägen måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs 

kostnadsfritt i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida: 

www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar och-djur/grava-nara-ledning.html  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från 

markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.  

Luftledningar  

Kraftledningar enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1. En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap. 5 § ELSÄK-

FS 2008:1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast 

med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak, (2,5 meter).  

För att säkerställa att lågspänningsluftledningar uppfyller starkströmsföreskrifternas 

krav på minsta avstånd mellan yttre fasledare och närmsta byggnadsdel så anser E.ON 

att närmsta byggnadsdel från 2,5 meter kV ledningarna ska vara minst 2,5 meter.  

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar.  

Regionnätsledning 

Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 

ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat 

höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, brännbart upplag och 

parkeringsplatser. För att kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter 

följas. Det får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.  

Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. Vägar eller 

uppförande av nya vägar får ej ske strax invid eller under ledningarna utan att E.ON 

kontaktas för bedömning. 

6 kap. 5 § starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna horisontella avstånd mellan 

kraftledning och närmsta byggnadsdel på en byggnad. För en ledning på 50 kV gäller ett 

minsta horisontellt avstånd på 10 meter från yttersta fasledare på kraftledningen till 

närmsta byggnadsdel. 

Enligt starkströmsföreskrifterna 6 kap. 10 § ska friledning vara framdragen på 

betryggande avstånd från upplag med brännbart material och område med 

explosionsrisk. Minsta horisontella avstånd mellan ledningens yttersta faslina och 

riskområde med brandfarlig vara (klassat område) skall vara 30 meter. Motsvarande 

avstånd till explosiv vara är 30 meter.  

Om stängsel ska monteras vill vi erinra om risken för spänningssättning av staket eller 

stängsel som sätts upp i närheten av kraftledningar. Instruktion finns enligt EBR, IN055. 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar
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Kontakta E.ON inför uppförande av stängsel i närheten av ledningarna för att få 

uppgifter om vilka särskilda skyddsåtgärder som eventuellt erfordras.  

Transformatorstationer  

Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbar 

byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Transformatorstationer ska placeras så 

att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift 

och underhåll ska säkerställas.  

Allmänt  

En ombyggnad för en ny stadsdel kommer att kräva en utbyggnad av elnätet såsom 

ledningar och transformatorstationer m.m. Eventuellt kan det även innebära att 

ledningar behöver flyttas. Dessa frågor kommer att behandlas i framtida 

detaljplanering. Det är önskvärt att kommande utbyggnad planeras i samråd mellan 

ledningsägaren och exploatören för en så bra lösning som möjligt ska uppnås. E.ON 

önskar därför att bli kontaktade på ett tidigt stadium i detaljplaneringen.  

Vi ber att få återkomma med utförligare svar och vid behov förslag på placering E- u- och 

l-områden i samband med att detaljplan upprättas för området. I det fall detaljplan inte 

upprättas för ett område där våra anläggningar berörs förutsätter E.ON att vi i samband 

med prövning av bygglov samt fastighetsbildning får möjlighet att yttra oss.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som flyttningar eller 

ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 

genomförandebeskrivningen. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. 

 

9. Företaget Ljuders 

Om alternativ 2 eller 3 för järnvägsbro blir verklighet är det av yttersta vikt att vi får en 

ersättningslokal till den nyrenoverade produktions- och lagerlokal som försvinner pga. 

den nya sträckningen. Ersättningslokalen behöver vara storleksmässigt lika befintlig 

lokal och i anslutning till vår nuvarande huvudbyggnad. En lösning som i så fall skulle 

kunna fungera är att nuvarande huvudbyggnad byggs ut.  

Man måste även ta hänsyn till trafik (in- och utfart) av främst lastbilar. Idag sker infart av 

lastbilar ofta från Järnvägsgatan, bilar kommer österifrån och svänger upp på en mindre 

väg som tillhör oss. Denna väg ser ut att försvinna vilket gör att den måste ersättas med 

ny infart alternativt skapa en helt ny lösning. Ska infart fortsättningsvis ske från 

Järnvägsgatan och det blir en återvändsgata på den gatan pga. bron så måste bilarna 

kanske komma västerifrån.  

Det är främst lastbil med släp som använder infart från Järnvägsgatan. Infart sker idag 

också från Centralgatan. Hur denna utfart kommer att påverkas av den nya sträckningen 
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och en möjlig större trafik på Centralgatan är svårt att bedöma men bör beaktas. Vår 

tomt lutar en aning uppåt mot Centralgatan så bilar startar i motlut ut på Centralgatan. 

Bemötande 

Kommunen anser att en fortsatt dialog gällande en ny järnvägsbro är nödvändig för arbetet 

med val av placering. Kommunen noterar synpunkterna angående ersättningslokal alternativt 

utbyggnad av huvudbyggnad. Kommunen noterar även logistiska synpunkter och ser positivt 

på en fortsatt dialog med företaget. 

 

10. Fastighetsägare till Sandvik 7 

Har lite synpunkter och funderingar angående planprogrammet för östra Hovmantorp.  

Jag äger tomten SANDVIK 7 i Hovmantorp som i dagsläget är klassad som industrimark. Om 

man ska ändra i planen vore de då inte lämpligt att ändra denna tomt till bostadstomt. Så 

det kan byggas två villor där istället för en industri inne i samhället med lastbilstrafik på 

Sandviksgatan då tomten har infart från den gatan.  

Cykelväg längs med Järnvägsgatan på industriområdet känns inte bra med så mycket 

tungtrafik ,truckar och traktorer med släp som kör på industriområdet. Järnvägsgatan är blir 

ganska smal förbi LG Produktion, Tio teknik, K-Produkter och Jespersens motor. Många 

parkerar bil och båttrailer längs med Järnvägsgatan när dom ska till Jesperssens och har vi 

då en lastbil med släp som ställer längs med Järnvägsgatan hos oss på LG Produktion så är 

det svårt att ta sig förbi i dagsläget för trafik som ska längre ner på gatan.  

Gång och cykeltunneln tycker jag borde ligga vi östra utfarten till väg25 då det är många som 

går (springer) över väg 25 varje dag när dom är ute och går och rastar hundar och går 

”Rottnrå rundan”. 

 

Bemötande 

Angående synpunkt om ändring från industrimark till bostadstomt är det en fråga som får 

utredas vidare i ett eventuellt detaljplanearbete. En cykelväg genom industriområdet behöver 

studeras vidare för en trafiksäker lösning. Förslaget är inte fastslaget. Kommunen noterar 

även synpunkterna angående passage av väg 25. 

 

11. Fastighetsägare till Kvisten 7  

För det första, är järnvägsövergången ett problem idag? Vi upplever att problemen med 

långa trafikköer har mer eller mindre försvunnit/är löst. 

Hur stor del blir kommunens kostnad? 

Vi bor på Centralgatan 2 och har bott här sedan 1976. Trafiken har ju av olika skäl ökat 

under årens lopp. Men vi är inte positiva till att all trafik från östra delen av Hovmantorp 

ska komma på den här gatan. Ni skriver i konsekvensanalysen att ”området kommer att 

bli något mer trafikerat”. Hur tänker ni där? Ni planerar ju att fler bostäder ska byggas 
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på flera områden ex. mot Ormeshaga och neråt Morkullevägen. Naturligtvis kommer 

trafiken att öka här på Centralgatan. Skola/fritids, förskolor, affär m.m., kommer att 

trafikera Centralgatan. 

Utgår från att ni redan gjort bullernivå mätningar och värden på luftkvaliteten i aktuella 

områden dvs nuvarande trafik Storgatan/Centralgatan idag. Ljudnivån blir mer konstant 

och ingen njutning att koppla av utomhus längre! 

Någon form av farthinder behövs! 

Hur blir säkerheten för barnen som bor i det här området? Fler och fler barnfamiljer 

flyttar hit och det är ju positivt. Men mer trafik på Centralgatan gör det svårare att gå 

över gatan. Gäller även oss som är äldre! 

Gångbron vid stationen ser proffsig ut. Handikappanpassad förstås? 

Cykelväg till Lessebo blir nog bra. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. Problemet med bommarna är att dom behöver vara nere 

under hela den tid då tåget står inne på stationen. Tyvärr har det uppstått situationer då 

gång- och cykeltrafikanter smiter emellan bommarna vilket anses mycket trafikfarligt och 

behöver stävjas.  

 

Kostnaden är med som ett projekt i Region Kronobergs länstransportplan.  

 

Angående synpunkten om en ökning av trafik längs med Centralgatan, farthinder samt 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder, får detta studeras vidare vid fastställande för placering av 

järnvägsbron. Ett planprogram är enbart ett visionsdokument som översiktligt studerat olika 

alternativ gällande järnvägsövergångar. 

 

Kommunen förordar starkt en handikappanpassad gångbro. 

 

12. Fastighetsägare till Kvisten 2 

Jag har läst Planprogrammet för östra Hovmantorp och blir klart oroad av hur trafikerad 

Centralgatan kommer att bli. Det är redan idag mycket trafik med alldeles för hög 

hastighet och mycket tung trafik. Jag vill föreslå att man gör något åt hastigheten och 

med detta får lite lägre buller, vägbulor eller avsmalnande parti för att sänka 

hastigheten! 

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna. En ökning av trafik längs med Centralgatan, farthinder 

samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder studeras vidare i arbetet. Ett planprogram är enbart 
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ett visionsdokument som översiktligt studerat olika alternativ gällande järnvägsövergångar 

samt redovisat förutsättningarna. 

 

13. Fastighetsägare till Lyckan 18 

Vårt inlägg gäller Storgatan/väg 834; sträckan från korsningen Vikingagatan/Storgatan 

fram till p-platsen vid motionsspåret.  

Vi bor på Norrhemsgatan 11. Vår tomt Lyckan 18 och större delen av trädgården ligger 

längs Storgatan/väg 834.  

Vi flyttade hit sommaren 2017 och upplever att det sedan dess varit en kraftig ökning av 

trafiken, hastigheten och störningar i form av buller på Storgatan utanför vår tomt. 

Bland annat har ett nytt område byggts Oxnabben (Jordtunga vägen).  

2021 gjordes vägsträckan om med ny beläggning och ny cykelväg. Vi fick höra att vägen 

skulle göras smalare och att det skulle dämpa hastigheten. Tyvärr har inte åtgärderna 

haft önskad effekt utan snarare tvärtom. Hastigheten på vägen har ökat kraftigt, även 

trafikintensiteten och framförallt trafikbullret. Vi upplever trafikbullret mycket störande! 

Både när vi vistas i trädgården och när vi är inomhus. Hastigheterna på vägen är oftast 

mellan 70-90 km/h trots 40-skyltning. Det är både personbilar, skåpbilar, husbilar, stora 

lastbilar och MC som trafikerar vägen i dessa höga hastigheter, vilket medför mycket 

hög bullernivå. Vägsträckans utformning inbjuder till höga hastigheter. Sträckan är lång 

och rak och helt utan några fartdämpande anordningar.  

Trafiken och trafikbullret kommer att öka kraftigt pga den planerade nybyggnation med 

åretrunt bebyggelse i området.  

Vi begär att Trafikverket och Kommunen enligt Miljökvalitetsnormen gör en mätning av 

buller, hastighet och trafikintensiteten på ovan nämnda sträcka Storgatan/väg 834 från 

korsning Vikingagatan/Storgatan till p-platsen vid motionsspåret. 

Korsningen Vikingagatan – Storgatan:  

När vi ska ta oss från hemmet använder vi ovanstående korsning. Det är redan nu 

förenat med mycket stor risk att en olycka kan hända. Hastigheten på Storgatan är hög 

och sikten mycket dålig! Speciellt från järnvägshållet mot idrottsplatsen. Trafiken här 

kommer att öka markant under byggtiden och sedan med det nya boendeområdet. 

Korsningen måste göras mycket mer trafiksäker och Hastigheterna måste minska! 

 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna och ber vederbörande att ta kontakt med kommunen 

respektive Trafikverket angående trafikmätningar.  

 



25(25) 

 

14. Fastighetsägare vid Sandviksgatan, 11 personer 

Enligt kommunens förslag ska järnvägsövergången vid Storgatan stängas och dela upp 

nuvarande samhälle i två delar. Den nya vägen planeras eventuellt gå öster om 

glasbruket mellan befintliga fastigheter på Sandviksgatan och glasbruket, alternativ 2 

(gult). Detta kommer att innebära en ökad trafik, ökad ljudnivå för fastighetsägarna på 

Sandviksgatan från två sidor då vi hamnar mellan en järnväg och en stor trafikerad väg. 

Är detta mer trafiksäkert för barn som bor här? Vad händer med värdena på våra 

fastigheter som med nuvarande förslag kommer finnas mellan järnvägen och den nya 

planerade vägen?  

Vår uppfattning, utan kunskap, är att marken är förorenad där vägen planeras byggas 

och borde medföra omfattande saneringskostnader.  

Om vägen dras via nedre delen av Kullagatan och därefter bakom glasbruket uppfattar 

vi att inte detta berör lika många fastigheter, alternativ 3 (rött). Nedre delen av 

Kullagatans ena sida är glasbrukstomt med en stor parkering och på andra sidan om 

vägen finns garage som tillhör hyreshusen där bakom. Vår uppfattning är att inte lika 

många berörs av detta alternativ.  

När järnvägsövergången stängs ska de som ska ta sig ner mot samhället gåendes eller 

med cykel ta sig ner mot gångvägen och därefter upp för en trappa och över en bro och 

över till andra sidan. Enkelt? Nej, knappast. Vill vi ha det så? Hur ska handikappade och 

äldre ta sig ner till samhället efter ombyggnaden? Hiss krävs, men det blir inte lika 

enkelt. Samhället delas i två delar om bef övergång vid Storgatan stängs. Andra 

alternativet är att ta sig ner mot samhället genom den nya vägen som blir betydligt 

längre för de som bor närmare järnvägsövergången och ner mot sjön. 

Bemötande 

Kommunen noterar synpunkterna och tar med sig det i det fortsatta arbetet. 

Planprogrammet justeras gällande ordval av fastställande av planförslag för att lämna det 

mer öppet mot andra förslag, såsom angöring vid Kullagatan. Kommunen är medveten om 

saneringskostnader vid det gamla glasbruket. Kostnader kommer att utredas vidare i det 

fortsatta arbetet.  

 

Gällande järnvägsöverbro vid stationen så är det inte tekniskt möjligt att anlägga en bro som 

det går att cykla på. Detta beror på platsens förutsättningar med marknivåskillnader, 

befintliga vägar samt Rottnens avgränsning. Kommunen är medveten om omvägen för 

cykeltrafikanter men anser samtidigt att förändringar och åtgärder med att stänga den 

befintliga järnvägsövergången är nödvändig av flera olika skäl. 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


