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Bakgrund
Förslaget till ny detaljplan för fastigheten Vega 8 m.fl., Hovmantorp samhälle har varit ute på samråd under pe-
rioden 2019-05-20 till 2019-06-17. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden 
sammanställas innan förslaget kan gå vidare för granskning vilket är nästa skede i planprocessen.

Detaljplanen genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut för samråd och gransk-
ning innan antagande.

På följande sidor redovisas inomna yttranden samt Lessebo kommuns ställningstaganden. 
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Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen är positiv till att fler bostäder kan upp-
föras inom Hovmantorp samhälle. Närheten till tåg-
stationen är gynnsam. För att planförslaget ska bidra 
till hållbar utveckling samt miljökvalitetsmålet God 
Bebyggd Miljö är det dock angeläget att se över plan-
områdets disposition, främst i närheten av riksväg 
25. 

Gällande de frågor som kan vara överprövnings-
grundande behöver bullerhanteringen samt dagvat-
tenhanteringen med koppling till MKN tydligare 
redovisas. 

Avseende områdets anslutning till riksväg 25 behö-
ver kommunen ha vidare samråd med Trafikverket. 

Kommunen behöver dessutom se över kopplingen 
till översiktsplanen, markeringen av träd och parke-
ring i plankartan. Beskrivningen av förorenade om-
råden samt riskutredningens resultat bör justeras i 
planbeskrivningen. Förekomsten av större träd inom 
strandskyddat område bör också beskrivas tydligare.

Koppling till översiktsplanen samt tidigare 
planläggning 
Kommunen hänvisar i planbeskrivningen till över-
siktsplan antagen år 2010. Länsstyrelsen erinrar om 
att aktuellt planförslag ska förhålla sig till den senast 
antagna översiktsplanen, antagen 2018-09-24. Det 
finns fyra äldre detaljplaner som berör aktuellt plan-
område. 

RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 
Enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
God bebyggd miljö 
Som kommunen skriver i undersökningen för mil-
jökonsekvensbeskrivning så är det positivt att det 
genom förtätning kan tillkomma fler bostäder i cen-
trala Hovmantorp. Bostäder i ett tätortsnära läge 
underlättar resor med kollektivtrafik och ger närhet 
till annan service. Utöver detta, så är syftet med mil-
jömålet God bebyggd miljö att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö. Exempelvis ska en hållbar bebyggel-
sestruktur utvecklas och planeringen ska ske utifrån 
ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 
Planeringen ska även verka för en god vardagsmiljö, 
vilket bland annat innebär att den byggda miljön ut-
går från och stöder människans behov, ger skönhets-
upplevelser och trevnad. 

Planområdet justeras så att det nordvästra området 
utgår. Planbeskrivningen justeras så att dagvatten-
hanteringen med koppling till MKN tydligare redo-
visas. 

Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket an-
gående bullerfrågan samt vidare samråd.

Kommunen har justerat planbeskrivningen för tyd-
ligare koppling till översiktsplanen. Inför gransk-
ningsskedet har planhandlingarna reviderats gällan-
de övriga frågor. 

Planbeskrivningen justeras så att den hänvisar till 
den senaste versionen av översiktsplanen.
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Länsstyrelsen anser att det kan resas tvivel om aktu-
ellt planförslag i sin helhet ger en god bebyggd mil-
jö. Det rör särskilt planområdets nordvästra delar, 
ett område för flerbostadsbebyggelse parallellt med 
riksväg 25. Området tangerar gränsvärden för ac-
ceptabel risknivå, höga bullervärden samt bidrar till 
trafikrisker i barns närmaste utemiljö. 

Då planförslaget anger ett grönområde söder om 
detta bebyggelseområde finns det rimligen möjlig-
heter att fjärma bebyggelsen ytterligare något från 
den starkt trafikerade riksvägen eller hitta andra 
områden i tätorten för att placera motsvarande be-
byggelse. 

Barnperspektiv 
I planbeskrivningen anges att ytor till lek får anord-
nas inom respektive fastighet. Viss grönyta tas i an-
språk i och med planförslaget. Enligt 8 kap 9 § PBL 
ska friytor prioriteras framför parkering om det inte 
finns tillräckliga utrymmen för båda. Länsstyrelsen 
anser att det i planbeskrivningen ska framgå priori-
teringsordning för de olika intressena inom samma 
område. Det ska även anges högsta bruttoarea för att 
säkerställa tillräckligt stor friyta.

Utöver detta kan även tillgång och tillgänglighet 
till befintliga lekplatser, koppling till grönområden, 
trygga gång- och cykelvägar m.m. beskrivas. Läns-
styrelsen anser att barnperspektivet blir högst aktu-
ellt i planförslaget då närheten till riksvägen kan ska-
pa otrygga och osäkra utemiljöer för barn. 

Buller 
Planområdet påverkas av höga bullernivåer från 
bland annat riksväg 25 och järnvägen. Bullermät-
ning gjordes i samband med tidigare planläggning 
2017. Kommunen anger i planbeskrivningen att en-
ligt dessa mätningar måste all bebyggelse uppföras så 
att riktvärden och krav följs. 

Länsstyrelsen saknar en specificering av vilka åt-
gärder som behöver vidtas för att säkerställa en god 
ljudmiljö både vid bostadsbyggnadsfasad och vid 
uteplats. En redovisning av vilken ljudnivå som nås 
med dessa åtgärder behöver också göras tillsammans 
med en översyn av planbestämmelserna med kopp-
ling till de aktuella åtgärderna. För mer information 
om utformning av planbestämmelser med syfte att 
skapa en god ljudmiljö hänvisas till Boverkets PBL 
Kunskapsbank, temadel ”Buller i detaljplanering”. 
Planområdet har utökats i nordväst sedan buller-
mätningen gjordes, varvid det inte redogörs för 

Den nordvästra delen av planområdet utgår.

Synpunkterna noteras. Grönområdet i väster sparas 
i sin helhet. 

I översiktsplanen anges bl.a. grönområden samt 
gång- och cykelstråk för Hovmantorp samhälle. 
Planbeskrivningen justeras för en tydligare koppling.

Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket gäl-
lande bullerutredningen. Eftersom det nordvästra 
området utgår har Trafikverket kommunicerat att 
den befintliga bullerutredningen utgör ett tillräckligt 
underlag.
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bullernivåer inom detta område. Kommunen gör 
bedömningen att den omfattas av liknande buller-
värden som på fastigheten Tor 12. Inga komplette-
rande mätningar har därför gjorts. 

Länsstyrelsen håller inte med om ovan bedömning, 
utan anser att det behövs en bullerutredning som 
täcker hela planområdet. Särskilt viktigt är det då 
bostäder tillåts närmare riksväg 25 i den nordvästra 
delen än vad det görs på fastigheten Tor 12. Utöver 
detta finns det planer på att höja hastigheten på riks-
vägen till 100 km/h efter genomförd mötessepare-
ring. Länsstyrelsen anser att detta behöver tas i beak-
tande i bullerutredningen. 

Trafik och kommunikation 
Kommunen anger i planbeskrivningen att två parke-
ringsytor pekas ut i plankartan. Länsstyrelsen upp-
märksammar att det endast finns en yta för parkering 
utpekad. 

Naturvärden och grönstruktur 
Kommunen anger i planbeskrivningen att det finns 
ett antal äldre tallar inom planområdet. Kommunen 
inför därför en administrativ bestämmelse om mar-
klov för fällning av grova träd. Länsstyrelsen saknar 
en markering på plankartan av de aktuella träden.

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAG-
STIFTNING 
Betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 § 
miljöbalken 
Kommunen har i en undersökning, enligt kriterierna 
i Miljöbedömningsförordning (2017:966), kommit 
fram till att ett genomförande av detaljplanen inte 
kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 
En strategisk miljöbedömning har därmed inte upp-
rättats. Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfatt-
ning och innehåll i behovsbedömningen. 

Förorenade områden enligt 10 kap miljöbal-
ken 
Enligt länsstyrelsens dokumentation finns det ingen 
förorenad mark inom planområdet. I planbeskriv-
ningen anges att det inte finns dokumentation som 
påtalar potentiellt förorenade områden i närområ-
det. Länsstyrelsen vill upplysa om att det ca. 140–200 
meter från planområdet finns potentiellt förorenade 
områden. Det är bl.a. drivmedelshantering (Hemfilm 
Grupp NS AB) på Kilen 18, Gulf på Hovmantorp 
7:1/8:1 och Ljuders Nickelsilverfabrik på Metallen 
8 där det avslutats en förstudie. Dessa bedöms inte 
påverka aktuellt planförslag men kommunen bör se 
över formuleringen i planbeskrivningen. 

Den nordvästra delen av planområdet utgår. Planbe-
stämmelsen m har därför tagits bort.

Planbeskrivningen justeras gällande parkeringsfrå-
gan. 

Planbestämmelsen härrör till att det nordvästra om-
rådet tidigare ingick i planområdet. Planbestämmel-
sen har därför tagits bort.

Synpunkten noteras.

Kommunen är tacksamma över informationen och 
planbeskrivningen justeras enligt Länsstyrelsens 
synpunkt i frågan om förorenade områden.
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Enligt 10 kap 11 § MB ska den som äger eller bru-
kar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts 
förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten 
om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

Fornminnen enligt 2 kap kulturmiljölagen 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet 
enligt fornminnesregistret (FMIS). Särskild arkeolo-
gisk utredning (KML 2 kap 11 §) erfordras inte men 
om fornlämningar påträffas i samband med schakt-
ningar o d skall arbetet avbrytas omedelbart och 
Länsstyrelsen meddelas utan dröjsmål. 

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 
Enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 

Riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
Riksväg 25 ligger i anslutning till planområdet och är 
av riksintresse för kommunikationer. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att samråd 
med Trafikverket behöver ske i den fortsatta plan-
processen för att säkerställa riksintressets syften 
gällande riksväg 25. Det rör bland annat planerad 
mötesseparering samt en gång- och cykelport i plan-
områdets närhet, vilket kan påverka behovet av sä-
kerhetsavstånd. Efter genomförd mötesseparering 
kommer hastigheten dessutom troligtvis att höjas till 
100 km/h vilket kan påverka bullervärdena i plan-
området. Kommunen behöver ta hänsyn till detta i 
sin bullerutredning. 

Även järnvägen kust till kustbanan är av riksintres-
se för kommunikationer. Länsstyrelsen bedömer att 
den inte påverkas av aktuellt planförslag. 

Miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 
Av planhandlingarna ska framgå hur gällande mil-
jökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken följs. I 
planbeskrivningen redovisar kommunen miljökvali-
tetsnormer för Rottnen. Kommunen anger att mäng-
den hårdgjord yta ökar med planförslagets genom-
förande och därmed mängden dagvatten. Det kan 
enligt kommunen innebära en risk för att Rottnen 
påverkas negativt i mindre grad. De anger att dag-
vatten i så stor utsträckning som möjligt bör tas om 
hand lokalt på den egna fastigheten. 

Länsstyrelsen saknar en redovisning av hur dagvatt-
net ska hanteras för att MKN för Rottnen inte ska 
påverkas negativt. Förutsättningarna för dagvatten-

Kommunen välkomnar vidare samråd med Tra-
fikverket i frågan.
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hantering ska framgå av planbeskrivningen, vilken 
lösning som har valts och hur den kan genomföras. 
Det är viktigt att det säkerställs att vattenkvaliteten 
i Rottnen inte påverkas både med avseende på att 
Rottnen är vattentäkt men också att uppfyllelsen av 
MKN för Rottnen inte får påverkas. Utöver en redo-
visning av dagvattenhanteringen kan även planbe-
stämmelser behövas. Mer information om hur det 
kan hanteras, inklusive hur planbestämmelser kan 
utformas, finns beskrivet i Boverkets temadel för 
dagvatten. 

Det bör framgå på plankartan att planområdet ligger 
inom vattenskyddsområde och att vattenskyddsföre-
skrifterna ska följas. 

Strandskyddsområde enligt 7 kap miljöbal-
ken 
Kommunen avser att upphäva berört strandskydd i 
sin helhet. Som särskilt skäl för upphävandet åbero-
pas punkt 1 och 2 enligt 7. Kap 18 c § Miljöbalken. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på upphävandet. 
Dock behöver kommunen tydligare redovisa förhål-
landena på fastighet Vega 8 där det finns större löv-
träd. Ett förtydligande bör göras gällande vilken typ 
av träd det är, om några av dem kommer att bevaras 
och om hanteringen av dem kan ha någon påverkan 
på möjligheten att leva upp till strandskyddets syf-
ten.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, över-
svämning och erosion 
Farligt gods 
Länsstyrelsen bedömer att riskutredningen är utförd 
på ett tillfredsställande sätt och resultatet av denna 
ger vid handen att det går att planera för bebyggelse 
så nära riksväg 25 som 30 meter. Även risknivåerna 
i förhållande till järnvägen blir acceptabla. Ur risk-
synpunkt kan det därför inte anges några hinder mot 
planerad förtätning av bostadsbebyggelsen i dessa 
kvarter. 

Länsstyrelsen anser dock att texten i planbeskriv-
ningen bör justeras och hänvisar till riskutredningens 
formulering: ”Med anledning av den något förhöjda 
samhällsrisknivån för giftig gas, rekommenderas att 
ha ventilation med nödstopp i byggnaderna samt 
placera friskluftsintaget bortvänt och på så långt av-
stånd som möjligt från farligt godsled”. 

Buller 
Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är 
överprövningsgrundande då ett genomförande av de-
taljplanen kan innebära skada på människors hälsa.

Planbeskrivningen revideras gällande dagvattenfrå-
gan och MKN.

Plankartan revideras så att det framgår att området 
ligger inom vattenskyddsområde med en upplysning 
om att vattenskyddsföreskrifterna ska följas.

Planbeskrivningen revideras med en beskrivning 
av lövträden på fastigheten Vega 8 i förhållande till 
strandskyddet.

Planbeskrivningen revideras i enlighet med Länssty-
relsens synpunkt gällande riskutredningen.

Kommunen har med avseende av inkomna yttran-
den valt att ta bort det föreslagna bebyggelseområdet 
i nordväst. 
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Lantmäteriet
För plangenomförandet viktiga frågor där 
planen måste förbättras 

Tomtindelning
Tomtindelningen rörande Tor 12 kommer genom 
antagande av en ny detaljplan att upphävas. Detta 
redogörs ej för i planbeskrivningen och vilka konse-
kvenser det medför.

Beskrivning av hur z-området ska genom-
föras och skötas
I planen finns ett z-område utlagt, men det finns ing-
et omnämnt i planbeskrivningen om z-området eller 
hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill här 
påpeka följande vad gäller z-områden:

• Genom att lägga ut z-område i en detaljplan reg-
lerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får 
bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda 
en rättighet för allmänhetens tillträde till z-området. 
För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock 
att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till 
förmån för en kommunal fastighet.

• Om någon annan än kommunen äger marken kan 
ägaren kräva att kommunen ska ordna en rättighet 
för att använda utrymmet och betala ersättning för 
detta.

• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och un-
derhåll av anläggningar på z-områden. Om ingen 
annan bygger ut anläggningar på området faller det 
därför rimligen på kommunen att ordna detta.

• Kommunen är skyldig att sköta underhåll och ren-
hållning inom z-områden sedan man t.ex. skapat 
rättighet för området.

• Om kommunen och markägaren inte skrivit något 
avtalsservi-tut kring z-området krävs det att det är av 
väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att 
det ska vara möjligt att bilda ett servitut på z-områ-
det i en lantmäteriförrättning.

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskri-
vas i planhandling-arna med anledning av att det 
finns z-områden utlagda i planförsla-get. Kommu-
nen kanske borde överväga att lägga ut området för 
gata eller lokalgata som allmän plats istället för som 
z-område?

Kommunen har justerat planbeskrivningen med en 
redogörelse för upphävande av tomtindelningen.

Plankartan justeras så att z-områden tas bort. Det 
nordvästra området där planbestämmelsen angavs 
tas bort helt ur planområdet. För skafttomten ”Vega 
7” är inte ett z-område nödvändigt då infartsvägen 
tillhör fastigheten.
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Servitutsbildning rörande Vega 7
Det omnämns i genomförandebeskrivningen att ser-
vitut bör bildas för in- och utfart på skaftet till Vega 7. 
Till vilken fastighet ska servitutet utgöra förmån för? 
Lantmäteriet vill också påpeka att eventuella servi-
tut som ska bildas genom en lantmäteriförrättning 
skall vara av väsentlig betydelse för förmånsfastighe-
ten och det finns ersättningsregler kopplade till ser-
vitutsupplåtelse. Kommunen bör redovisa eventuell 
servitutsupplåtelse tydligare och vilka konsekvenser 
det medför.

Marköverföring rörande Vega 4
Vad lantmäteriet kan utläsa föreslår kommunen att 
reglera in allmän platsmark till en bostadsfastighet. 
Detta står i direkt strid mot fastighetsbildningsla-
gens regler om planöverenstämmelser i 3 kap 2 § 
fastighetsbildningslagen.

u-område saknas
Från utlagt u-område inom Tor 12 till byggnaden i 
norr går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärme och 
elektronisk kommunikation till förmån för Lessebo 
fjärrvärme AB och Wexnet AB. Det finns dock inget 
u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plan-
kartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridig. Om det är kom-
munens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver 
detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är 
det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med 
u-område.

Genomförandebeskrivningen har justerats och 
stycket om servitut har tagits bort då det inte behövs.

Parkeringsytan inom den nordvästra delen av plan-
området har tagits bort inför granskningsskedet. I 
samrådshandlingen angavs att pakeringsytan intill 
Vega Gränd skulle fastighetsregleras för att tillhöra 
fastigheten Vega 4. Någon fastighetsreglering är ej 
längre aktuell och texten justeras i planbeskrivning-
en inför granskningsskedet.

Enligt praxis ritas enbart ledningsområden ut för 
dragningar som berör mer än en fastighet. Enligt 
kommunens tolkning berör ledningsrätten enbart 
fastigheten Tor 12 och går inte vidare till någon an-
nan fastighet. Kommunen anser därför inte att det är 
lämpligt att rita in ett u-område på plankartan.
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Trafikverkets synpunkter
Planområdet ligger i anslutning till riksväg 25 som 
är av riksintresse för kommunikationer. Generellt 
är Trafikverket positivt till att Lessebo kommun vill 
förtäta i centrum- och kollektivtrafiknära lägen. Tra-
fikverket vill samtidigt ifrågasätta intentionen med 
att fortsätta exploatera området som ligger närmast 
riksvägen och om det handlar om god bebyggd 
miljö, särskilt vad gäller den nordvästra delen av 
planförslaget som omfattar två nya flerbostadshus. 
Hovmantorp erbjuder andra lägen som i större ut-
sträckning möter målsättningar om bland annat 
hälsa och säkerhet i en god bebyggd miljö och Tra-
fikverket anser att kommunen borde prioritera an-
dra lägen för bostadsutveckling. 

Trafikverket planerar för en mötesseparering av riks-
väg 25 förbi Hovmantorp och det behövs fortsatt di-
alog och samråd mellan kommun och Trafikverket 
framöver för att säkerställa riksintressets syften gäl-
lande riksvägen. 

Genomförd bullerutredning besvarar inte på ett 
tillfredställande sätt problematiken i området. Dels 
omfattar inte den planområdets nordvästra del av ut-
redningen, dels har kommunen inte tagit hänsyn till 
den planerade mötessepareringen av riksväg 25. Ef-
tersom hastigheten på riksvägen troligtvis kommer 
att höjas i samband med mötessepareringen till 100 
km/h kan även slutsatserna i framtagen bullerutred-
ning komma att påverkas. Kommunen behöver på 
ett tillfredställande sätt visa att de nya byggnader-
nas södra sida är tillräckligt avskärmad från vägbul-
ler och att gällande riktvärden kan innehållas, både 
inom- och utomhus. Därav bedömer Trafikverket att 
en ny utredning behöver tas fram som tar hänsyn till 
förändrad hastighetsgräns och framtida trafikflöden.  
Trafikverket kan bistå i att ta fram trafikuppräkning-
ar samt övrig kompetens inom buller nära väg. 

Avseende planförslagets zon närmast riksvägen där 
komplementbyggnader tillåts anser Trafikverket 
att det vore lämpligt att placera garage, miljö- eller 
cykelhus för att uppnå en avskärmande effekt. Tra-
fikverket och kommunen måste vara överens om 
utformning och placering av eventuella bullerskyd-
dande åtgärder innan planen får antas. Vi förutsätter 
att kommunen tar kontakt med Trafikverket i frågan.

Trafikverket har pågående samtal med kommunen 
om en planskild gång- och cykelport i anslutning till 
planområdet. Syftet med denna är att koppla ihop 
Hovmantorp med ett planerat verksamhetsområde 

Kommunen har gjort ställningstagandet att ta bort 
hela det nordvästra området som tidigare planlagts 
för bostadsändamål.

Kommunen ser positivt på en fortsatt dialog gällan-
de mötesseparering av riksväg 25.

Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket gäl-
lande bullerutredningen. Eftersom det nordvästra 
området utgår har Trafikverket kommunicerat att 
den befintliga bullerutredningen utgör ett tillräckligt 
underlag.

Området i nordväst har tagits bort på grund av in-
komna synpunkter i frågan.
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norr om riksväg 25, Strömbergshyttan och vidare 
med Lessebo. Porten måste även på ett lämpligt sätt 
ansluta till Hovmantorps befintliga cykelvägnät, vil-
ket kan innebära en sträckning i anslutning till plan-
området och västerut. 

Även kust-till kustbanan med tillhörande station i 
Hovmantorp är av riksintresse för kommunikatio-
ner. Trafikverket bedömer att den inte påverkas av 
aktuellt planförslag. 

Dagvattenhantering får inte anordnas så att vatten 
släpps ut i vägdike till riksväg 25. Trafikverkets väg-
diken ska endast hantera vatten från vägen. 

Då Trafikverket har haft synpunkter på planförslaget 
och detaljplanen hanteras med standardförfarande 
förutsätts att Trafikverket underrättas mellan samråd 
och antagande för granskning enligt 5 kap. 18 § PBL.

Synpunkten noteras och kommunen välkomnar en 
fortsatt dialog i frågan.
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Eon:s synpunkter
Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät 
som består av markförlagda mellan- och lågspän-
ningskablar, kabelskåp samt en transformatorstation 
(KRONSBORG), se bifogad karta.

Markkablarna är inte inmätta. E.ON har beställt in-
mätning för att säkerställa så att mellanspännings-
kablarna ligger i u-området, och även för stråket 
norrut. Vi har även beställt inmätning på lågspän-
ningskabeln som går över kvartersmarken till kabel-
skåp K3201. Vi återkommer så fort inmätningen är 
klar med en ny karta, vilket tyvärr kan dröja. 
 
Oavsett om markkablar är inmätta eller ligger i osä-
kert läge så måste man innan markarbete påbörjas 
beställa kabelvisning i fält för att säkerställa kablar-
nas exakta läge. Kabelvisning beställs kostnadsfritt 
i fält via vår kundsupport 0771-22 24 24, se även 
vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skyd-
da-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
 
För elledning i mark får byggnad eller annan an-
läggning inte utan ledningsägarens medgivande 
och lämnade instruktioner uppföras på närmare av-
stånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får utan 
ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför ledningarna, så att repa-
ration och underhåll försvåras.

E.ON noterar E-område som är utlagt för vår trans-
formatorstation (KRONOSBORG), vilket vi är tack-
samma för. Samt även att det planbeskrivningen 
framgår att inom 5 meter från vår station får det inte 
finnas något brännbart. Vi noterar även att exploatö-
ren står för flyttkostnader.

Efter samrådet har Eon inkommit med en karta för 
inmätta ledningar. Plankartan revideras med för-
ändringar av u-områden.
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Boende i området
Boende 1
Vi köpte vårat hus för att vi hade grönområdet bak-
om och inga grannar. Vore fruktansvärt att få ett 
höghus precis bakom som ser rätt in i vårat hus. Hu-
set kommer tappa värde. Förstår inte varför ni ska 
tränga in två lägenhetshus så nära 25:an. Måste fin-
nas bättre ställen att bygga på. Vi vill INTE ha lägen-
heter bakom.

Boende 2
De planerade fyra-våningshusen mellan väg 25 och 
min trädgård kommer innebära en oacceptabel in-
syn. Framförallt eftersom husen blir placerade på en 
höjd. Max antal våningar borde vara två som bättre 
skulle passa in bland övrig bebyggelse.

Boende 3
Höjden på bebyggelse bör begränsas till två våning-
ar. Detta gäller specifikt bebyggelse mellan Parkgatan 
och väg 25 då denna eventuellt tillkommade bebyg-
gelse kommer att ligga betydligt högre än befintliga 
villor och detta i kombination med fyra våningar 
kommer att göra det mycket svårt att bevara inssyns-
skydd och intigritet med hjälp av häckar, buskar, träd 
och/eller plank på tomter för befintliga villor.

Kommunen har tillgodosett synpunkten och tagit 
bort området i nordväst.

Kommunen har tillgodosett synpunkten och tagit 
bort området i nordväst.

Kommunen har tillgodosett synpunkten och tagit 
bort området i nordväst.
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Ändringar inför granskningsskedet

Plankartan revideras enligt följande:

* Det nordvästra området utgår

* planbestämmelsen m1 tas bort

* upplysning om vattenskyddsområde

* z-områden tas bort

* ändringar av u-områden enligt inskickad karta från Eon

* planbestämmelsen om ändrad lovplikt (träd) tas bort

* planbestämmelsen b2 läggs till ”takvatten skall infiltreras på tomten”

Planbeskrivningen revideras enligt följande:

* Tydligare redovisning av dagvattenhantering med koppling till mkn

* Hänvisning till den senaste versionen av översiktsplanen

* Hänvisning till översiktsplanen gällande gång- och cykelstråk

* Förekomst av större träd inom strandskyddat område beskrivs

* Ett stycke om förorenade områden läggs till enligt Länsstyrelsens synpunkter

* text justeras gällande riskutredningen

* redogörelse för upphävande av tomtindelning

* stycket om servitut tas bort


