
 

2022-08-22 

Dnr: SBN 2021/163 

Dnr: KS 2021/333 

Antagandehandling 

 

 

 

 

Granskningsredogörelse 
Detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen), 
Hovmantorp, Lessebo kommun, Kronobergs län 
 

 

Planområdets lokalisering 



2(9) 

Dnr: SBN 2021/163 

Dnr: KS 2021/333 

 

Innehållsförteckning 
Granskningens genomförande ................................................................................................ 3 

Detaljplanens genomförande .................................................................................................. 3 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag .................................................................... 3 

Inkomna synpunkter ................................................................................................................ 3 

1. Länsstyrelsen .................................................................................................................. 3 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 3 

2. E.ON ................................................................................................................................ 3 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 3 

3. Skogsstyrelsen ................................................................................................................ 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

4. Lantmäteriet ................................................................................................................... 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

5. Kommunstyrelsen .......................................................................................................... 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

6. Wexnet ............................................................................................................................ 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 4 

7. Fastighetsägare till Hagen 15 ........................................................................................ 4 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 5 

8. Fastighetsägare till Hagen 18 ........................................................................................ 5 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 5 

9. Fastighetsägare till Hagen 19 ........................................................................................ 6 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 7 

10. Fastighetsägare till Dalen 2 ....................................................................................... 7 

KOMMUNENS KOMMENTAR ............................................................................................ 8 

 

  



3(9) 

Dnr: SBN 2021/163 

Dnr: KS 2021/333 

 

Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för del av Hovmantorp 5:1 (Lärkvägen) har varit ute på 

granskning under tiden 14 juni 2022 till och med 5 juli 2022. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en 

granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett ställningstagande till 

eventuella ändringar.  

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 granskningstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll 

Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens 

bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs 

eller tillgodoses.  

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har 2022-04-06 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan 

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

inga invändningar avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundande enligt 11 

kap. 10 § PBL.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. E.ON 

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

ärende. E.ON uppmärksammar att kostnadsfrågan är upptagen i planbeskrivningen och 

att exploatören står för eventuella kostnader för flytt och åtgärder av ledningar vilket vi 

är tacksamma för. I övrigt har E.ON inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 
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3. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Vi har inga ytterligare 

synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att 

tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

4. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Sammanfallande egenskapsgränser 

I detaljplanen används sammanfallande egenskapsgränser. Sammanfallande 

egenskapsgränser ska användas i det fall vanliga och sekundära egenskapsgränser 

sammanfaller. Lantmäteriet har inte funnit några sekundära egenskapsgränser i planen 

och ser därför inte anledningen till att sammanfallande egenskapsgränser har använts 

istället för vanliga egenskapsbestämmelser. Lantmäteriet har i övrigt inga ytterligare 

synpunkter på detaljplanen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

I plankartan redovisas prickmark med en sekundär egenskapsgräns och när den 

sammanfaller och korsar andra egenskapsområden då ändras det direkt till en 

sammanfallande egenskapsgräns. Det går tyvärr ej att ändra det. I övrigt är det primära 

egenskapsgränser som redovisas.  

5. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget till detaljplan.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

6. Wexnet 

Wexnet har ingen synpunkter och vi finns i närheten. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Fastighetsägare till Hagen 15 

Svaret som kommunen gav gällande synpunkterna från Hagen 15 anser vi inte vara 

tillfredsställande. Kommunen anger att de har artinventerat aktuellt område. Det 

framgår inte vilken kompetens de som gjort inventeringen hade eller vid vilken tidpunkt 

som den utfördes. Hänvisningen till att inga arter finns angivna i artportalen är inte 

godtagbart. Något som är allmänt känt är att i de områden där det bor personer med 

hög artkunskap finns det oftast fler registrerade arter. Vi anser att kunskapskravet i MB 

2:2 inte är uppfyllt. Som vi tidigare har skrivit har vi observerat fladdermöss (vet ej vilken 

art), sandödla och större hackspett i vårt område. Vi har bilder och inspelningar på 
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djuren. Att hänvisa till att det inte finns några kända naturvärden hos några 

myndigheter väger inte så tungt då finns många områden med höga naturvärden som 

inte har identifierats.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Vid tidigare fältbesök har fladdermöss, sandödla och hackspett inte observerats. Efter 

granskningsskedet har ytterligare två fältbesök vid olika tillfällen genomförts. Inte heller 

då har fladdermöss, sandödla och hackspett kunnat ses. Både Länsstyrelsen i 

Kronobergs län eller Skogsstyrelsen är nöjda med utförd undersökning om betydande 

miljöpåverkan och har inte ställt krav på ytterligare fördjupade utredningar.  

Kommunen är dock väl medveten om att förtätning av obebyggda skogsområden 

medför oundvikligen effekter för den befintliga skogsmiljön, djur- och växtlivet. Detta då 

skogsmarken kommer att ersättas av nya bostäder. Det är samtidigt kommunens vilja 

att karaktären ”skogen” bevaras i så hög grad som möjligt. Skog blir kvar både runtom, 

men även inom planområdet då delar planläggs som ”Naturmark”, men även inom 

tomtmark kan träd och vegetation bli kvar där det är lämpligt. Även planbestämmelsen 

om begränsad exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation.  

Den önskade utvecklingen inom det föreslagna planområdet utgår ifrån kommunens 

gällande översiktsplan (2018) som pekar ut området som lämpligt för att pröva för 

bostadsändamål. Inga skyddade områden, nyckelbiotoper eller sumpskogar finns 

registrerad inom planområdet eller närområdet. Marken bedöms därför vara lämplig för 

exploatering och villabebyggelse.  

8. Fastighetsägare till Hagen 18 

Vi finner att det är ett stort ingrepp i djur- och fågellivet i området och en förfulning av 

områdets karaktär, vilket aldrig kommer att kunna återställas om planen kommer att 

godkännas. I området finns hackspettar, nötväckor, igelkottar och ekorrar. Detta anser vi 

inte är tillräckligt undersökt eftersom det har gjorts för tidigt på året.  

Angående den geologiska undersökningen anser vi att den är undermålig då den inte 

utförts där de nya fastigheterna ska byggas, utan endast där den tänkta förlängningen 

av Lärkvägen ska byggas. Dessa undersökningar bör utföras grundligare och då inom 

hela området som detaljplanen avser.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Vid tidigare fältbesök har fladdermöss, sandödla och hackspett inte observerats. Efter 

granskningsskedet har ytterligare två fältbesök vid olika tillfällen genomförts. Inte heller 

då har fladdermöss, sandödla och hackspett kunnat ses. Både Länsstyrelsen i 

Kronobergs län eller Skogsstyrelsen är nöjda med utförd undersökning om betydande 

miljöpåverkan och har inte ställt krav på ytterligare fördjupade utredningar.  

Kommunen är dock väl medveten om att förtätning av obebyggda skogsområden 

medför oundvikligen effekter för den befintliga skogsmiljön, djur- och växtlivet. Detta då 
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skogsmarken kommer att ersättas av nya bostäder. Det är samtidigt kommunens vilja 

att karaktären ”skogen” bevaras i så hög grad som möjligt. Skog blir kvar både runtom, 

men även inom planområdet då delar planläggs som ”Naturmark”, men även inom 

tomtmark kan träd och vegetation bli kvar där det är lämpligt. Även planbestämmelsen 

om begränsad exploateringsgrad kan ses som skydd för befintlig vegetation.  

Den önskade utvecklingen inom det föreslagna planområdet utgår ifrån kommunens 

gällande översiktsplan (2018) som pekar ut området som lämpligt för att pröva för 

bostadsändamål. Inga skyddade områden, nyckelbiotoper eller sumpskogar finns 

registrerad inom planområdet eller närområdet. Marken bedöms därför vara lämplig för 

exploatering och villabebyggelse.  

Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att 

krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och 

grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan. 

Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen 

gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då 

kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är 

framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin 

längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat. 

Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar 

stora sprängningar.  

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys 

avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån 

riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter 

aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation. 

9. Fastighetsägare till Hagen 19 

Vi har läst igenom de synpunkter som kommit in och kan konstatera att svaren till de 

som skickats in är ganska lika och man saknar ibland svar på de man funderat på. Vi har 

också förstått att man grävt några gropar för att se hur mycket man skulle behöva 

spränga på det blivande tomterna. Vår fråga är då, varför har man inte gjort någon 

provgrop bakom vår fastighet? När vi byggde var vi tvungna att spränga massor och är 

givetvis nu rädda för att de kommer att sprängas så att vi kan få sättningar i vårt hus.  

Dessutom saknar vi svar på att man ska göra ny cykelväg mellan oss och Magnus Björn. 

Till vilken nytta??? Det grönområdet som finns idag fungerar alldeles utmärkt! Det är ju 

också bevattningsföreningens ledningar nedgrävda. Det är bättre att man cyklar direkt 

ut via Lärkvägen till Kullagatan och ansluter till befintliga cykelvägen. Skulle man göra 

den nya cykelvägen skulle den ju fortsätta i grönområdet på andra sidan Vikingagatan 

mot Kullagatan om det ska vara någon mening med den!!! 
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att 

krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och 

grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan. 

Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen 

gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då 

kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är 

framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin 

längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat. 

Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar 

stora sprängningar.  

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys 

avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån 

riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter 

aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation. 

Planerad gång- och cykelväg kan användas som alternativ transportväg för den som går 

eller cyklar till/från planerat område. Syftet är att underlätta för utsatta grupper såsom 

barn, äldre och funktionshindrade, genom att de får ett eget utrymme att ta sig fram på, 

fredat från motortrafik eller större huvudgator med högre trafikmängder. Denna lösning 

syftar också till att binda samman och knyta ihop den nya lokalgatan/bebyggelsen med 

den gång- och cykelväg som finns längre österut på Lärkvägen, Orrvägen och 

Morkullevägen så det blir en sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen till 

tätorten. 

10. Fastighetsägare till Dalen 2 

Efter genomläsning av kommunens kommentarer både på våra synpunkter men även 

de andra berörda fastighetsägarnas så kvarstår ett stort frågetecken varför man väljer 

detta område att exploatera. ”En viss negativ påverkan” enligt kommunens kommentar 

anser vi kommer att bli en betydlig påverkan.  

Trafik: Trafikökningen kommenteras med ”Ökningen av biltrafiken inom området 

bedöms som mycket lindring”. Vi kommer att få leva med en betydlig ökning av trafiken 

(framförallt tung trafik) under ett antal år framöver innan området är färdigställt med 

gata, tomter och nybyggnation. 

Tillgänglighet: Vi som haft synpunkter har alla tagit upp om tillgängligheten för att 

komma till elljusspåret som med detta förslag i princip kommer att försvinna då det 

kommer att vara tomter över de stigar som finns idag. Kommunens kommentar: 

”Planområdet ligger också relativt avsides och avskilt från Hovmantorps elljusspår…” 

Verkar besynnerligt då vi anser att det ligger med kort avstånd från elljusspåret. ”På flera 

platser finns släpp (naturremsor) mot skogen och elljusspåret i söder som kan användas 
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som stigar för promenad och motion”. Denna kommentar behöver förtydligas vad man 

menar. Ska vi trampa upp nya stigar för att komma ut på spåret? 

Många synpunkter har kommit in gällande oron för sprängningar intill närliggande 

bostäder. Kommunen kommenterar: Planhandlingarna har kompletterats med en 

översiktlig geoteknisk undersökning till granskningsskedet för att säkerställa hur 

sprängning och bergkärning ska hanteras.” Vi följde denna ”geotekniska undersökning” 

på nära håll en dag i början av juni. Vi var osäkra på om grävmaskinisten var medveten 

om att det låg en bevattningsanläggning nedgrävd där han skulle gräva. Det första hålet 

grävdes en kort bit in från där Lärkvägen slutar. Det andra grävdes en liten bit från det 

första, ganska nära stigen och det tredje en bit upp i skogen mot Vikingagatan. Vi kunde 

konstatera att ingen provgrävning gjordes på området bakom fastigheterna Hagen 17, 

18 och 19 där det kommit in oroliga synpunkter. Vid kontakt med planarkitekten 

angående grävningarna svarar han ”Syftet med provgrävningarna är att översiktligt 

klargöra områdets geotekniska förhållanden, vilket ska ligga till grund för fortsatt 

planerings- och sprängningsarbete i området.” Men varför provgrävdes det inte i det 

område där boende befarar stora sprängningar? 

Flera har påtalat djurlivet som finns i detta område. Vi kan upplysa om att vildsvin också 

besöker området. Avslutningsvis så vill vi vädja till Lessebo kommun att göra ett besök 

på plats för att med egna ögon se platsen som idag är så värdefull för oss boende i 

närområdet, men även för många andra som använder stigarna som leder till 

motionsspåret.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommunen bedömer att planförslaget inte innebär betydande påverkan på miljön (djur- 

och växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Kommunen anser 

fortsatt att planområdet är ett bra område för fler bostäder och att det är positivt om 

fler kan få möjlighet att bo i det här läget.  

Detaljplanen kan tyvärr inte ta höjd för buller under byggtiden då det inte är möjligt att 

beräkna i detta skede och beror på såväl vilken byggteknik som vilka maskintyper som 

används. Det är exploatören som är ansvarig för att omgivningen inte störs i samband 

med ett bygge. Trafik till och från området under byggtiden kan inte heller undvikas men 

man bör komma ihåg att denna trafik endast är tillfällig. 

Stigar är något uppkommer av spontant av människors rörelsemönster och är således 

svårt att reglera i en detaljplan, i och med planens genomförande kommer tyvärr vissa 

befintliga stigar att försvinna, på sikt är det dock troligt att nya stigar uppkommer. 

Utöver det finns en naturremsa som sträcker sig igenom området i sydvästlig och 

sydöstlig riktning där det finns möjlighet att röra sig igenom terrängen.  

Allmänna VA-ledningar planeras läggas i den planerade lokalgatan som kommer att 

krävas djupare schakter än övriga delar av området. Djupare schakter och 

grundläggning kommer även att krävas för anläggande av den nya lokalgatan. 
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Provgropsundersökningen har därför i huvudsak planerats efter föreslagen 

gatusträckning. De nya villafastigheterna kommer att utföras utan källare och då 

kommer inga större schaktdjup för grundläggning att krävas. Ett annat motiv är 

framkomligheten, det gick inte att komma in speciellt djupt in i skogen med grävmaskin 

längs stigarna eftersom terrängen och skogsmarken är idag kuperad och ej avverkat. 

Det är därför provgrävdes det inte bakom befintliga fastigheter där boende befarar 

stora sprängningar.  

Inför sprängningsarbeten och övriga vibrationsalstrande arbeten kommer en riskanalys 

avseende vibrationskänsliga anläggningar och byggnader i närheten göras. Utifrån 

riskanalysen kan det finnas behov att besikta närliggande byggnader före och efter 

aktuella markarbeten samt att mäta vibrationer under byggnation. 

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


