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

granskning under tiden 17 maj 2022 till och med 7 juni 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 9 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. Trafikverket 

Trafikverket bedömer att föreslagen detaljplan inte har någon nämnvärd påverkan på 

statlig infrastruktur och har därmed inget att erinra mot planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. E.ON 

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

ärende. E.ON är nöjd med placering av E-området och har inget att erinra. E.ON vill dock 

poängtera att det är viktigt att kontakta oss i mycket god tid vid byggandet av VA-
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ledningar för samförläggning. Idag har E.ON dessvärre en lång leveranstid på nya 

transformatorstationer på grund av tidigare pandemi samt oroligheter i omvärlden.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Lessebo kommun noterar ovanstående synpunkter och tar med dem i det fortsatta 

arbetet med detaljplan och en tidig kontakt kommer att tas med E.ON inför ett 

eventuellt genomförande.  

4. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Enligt presenterat underlag 

ska oexploaterad skogsmark med delvis uppväxta träd exploateras. Även om platsen 

inte innehåller sådana särskilda naturvärden att en exploatering av det skälet ska 

undvikas så är det viktigt och väldigt positivt att en stor del av den befintliga 

vegetationen inom planområdet planeras behållas och sparas i så stor utsträckning so 

möjligt.  

Framför allt är det viktigt att så många av de uppväxta träden som möjligt sparas. 

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma er på att iaktta försiktigheter när åtgärder som 

marksanering, markutfyllnad och byggnation ska utföras nära träden. Ett träd 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.  

Det är också mycket positivt att påverkan på de rekreationsvärden som finns idag bara 

är marginell tack vare att stora delar av skogsmarken planeras bevaras för att fortsatt 

möjliggöra för passage och rekreation i området genom att planläggas som ett 

naturområde. Som också nämns i presenterat underlag är omgivande skog även viktigt 

som buffert och skyddszon.  

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

ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Det är kommunens vilja att karaktären bevaras i så hög grad som möjligt. Naturen är en 

viktig del i denna karaktär. Skogsmarken kommer till stora delar bevaras inom 

markanvändningen Natur och vara allmänt tillgänglig efter planläggning. Äldre träd ska 

sparas i största möjliga utsträckning och kompletteras med ny.  

5. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Sammanfallande egenskapsgränser 

Lantmäteriet noterar att sammanfallande egenskapsgränser (kombinerad gräns för 

både egenskapsgräns och gräns för administrativa bestämmelser) används. 

Lantmäteriet har dock inte funnit några administrativa bestämmelser som avgränsas av 

gränsen varpå det endast kan röra sig om en vanlig egenskapsgräns som är åsyftad.  
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Ersättning för minskning av GA 

Gemensamhetsanläggningen Hult ga:1 behöver som en följd av planförslaget omprövas 

och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § 

anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala 

ersättning till de fastigheter som delar i ga:n om det uppkommer en skada. I 

planbeskrivningen på sidan 23 nämns att Lantmäteriet beslutar om denna ersättning i 

det fall överenskommelse ej nås. Denna regel är dock inte dispositiv och kan inte avtalas 

bort med en överenskommelse.  

Delar av planen som bör förbättras  

Ekonomiska frågor 

På sida 23 i planbeskrivningen finns beskrivet att planen inte kräver bildande av någon 

gemensamhetsanläggning. Detta är i sak korrekt. Då planen kräver en omprövning av en 

befintlig gemensamhetsanläggning är denna rad dock något missvisande i kontexten av 

ekonomiska frågor.  

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet 

Planområdesgränsen går enligt plankartan i fastighetsgränsen mellan Hovmantorp 5:1 

och Ormeshaga 5:17. Den aktuella gränsen saknar både enligt digitala registerkartan 

och grundkartan inmätta gränspunkter. Gränsen har en inlagd lägesosäkerhet på 4,5 

meter. Även jämförelse mot inlagd sockengräns tyder på att gränsen är oklar.  

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 

annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att 

antingen en del av den allmänna platsen ligger inne på grannfastigheten eller att det blir 

en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. I denna typ av 

fall när gränsens läge är osäkert är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen 

och gör en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar och mäter in 

dem. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att 

bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av 

planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. Glöm inte att rapportera in ev. 

förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. Är ni osäkra på hur det 

ska gå till – kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare.  

Egenskapsbestämmelse 

Under användningsbestämmelsen E1 – Transformation har en text om placering 

infogats i användningsbestämmelsen. Lantmäteriet noterar att denna bestämmelse är 

tillåten i sig men är en egenskapsbestämmelse som inte ska stå under användning utan 

under egenskapsbestämmelser med lämplig bokstav som beteckning, föreslagvis p1.  
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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.  

Planbeskrivningen har uppdaterats gällande Hult ga:1 samt eventuellt kostnadsansvar.  

Kommunen är medveten om kvalitén i registerkartan och osäkerheten på 

fastighetsgränserna är tillgodosedda i den utsträckning där störst behov har täckts. 

Övriga fastighetsgränser ordnas till kommande förrättning.  

Övriga synpunkter noteras men föranleder inga förändringar i planförslaget.  

6. Kommunstyrelsen 

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

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Wexnet 

Wexnet följer vägen mellan slutet på Kullagatan och Hacksjön.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Fastighetsägare till Skogsvaktaren 2 

Tagit del av svaren med Dnr: SBN 2021/134 men vidhåller det vi tidigare angett. Vårt 

närområde kommer helt klart att påverkas negativt, framförallt rent visuellt! Det är ändå 

en viss skillnad att blicka ut över ett skogsområde istället för ett ”gäng huskroppar”. 

Därtill kan även tilläggas det buller och oväsen som det kommer att innebära vid 

markberedning samt byggnation. Dessutom är området ett populärt rekreationsområde 

för promenader/löpning samt cykling. Går även att fundera en hel del på hur inflationen 

kommer att påverka intresset av nybygge framöver?! Kommer området då bara vara ett 

markberett kalhygge under lång tid, likt det som varit vid Askungen?? Ber er noga 

överväga om det finns andra/bättre platser för ev. nybyggnation.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har noterat fastighetsägarens yttrande och har 

fullförståelse för att närboende upplever det som en negativ förändring av sitt 

närområde dock är förändringar en naturlig del av en växande tätortsutveckling.  

Mycket skog kommer att vara kvar runt planområdet, men också inom planområdet där 

det är planlagt som naturmark. Inom fastighetsmark bör även träd och vegetationen bli 

kvar där det är lämpligt.  
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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.  

Övriga synpunkter noteras.  

9. Fastighetsägare till Skogsvaktaren 3 

Vi har nu tagit del av de svar som samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat och 

granskningshandling (Dnr: SBN 2021/134) som har skickats ut. Det finns några tankar 

och funderingar som vi önskar lyfta.  

Hur arbetar Lessebo kommun utifrån de mål som finns i Agenda 2030 vid planering av 

nytt bostadsområde? Vi tänker då framförallt på mål 11 (hållbara städer och samhällen) 

och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). Finns det någon plan för hur utveckling 

och bevarande av grönområden, den biologiska mångfalden ska se ut? Skogen vid 

Morkullevägen har såklart en mångfald av växter, träd och djur, vilka kommer att 

påverkas vid eventuell bebyggelse.  

De djur som vi har nöjet att få ha nära oss vid Morkullevägen är bland annat: korp, 

större hackspett, kattuggla, svartvit flugsnappare, nötväcka, nötskrika, koltrast, entita, 

gulsparv, bofink, domherre, stjärtmes, rådjur (rådjursbocken ”Sven” har bott flera år i 

skogen bakom oss, han är nästintill tam och brukar ha med sig en partner varje år som 

inte lika tam), älg, vildsvin på gott och ont, grävling, igelkott och det finns säkert fler som 

kompisar som hade velat göra sin röst hörd om de hade kunnat.  

Det går såklart att skapa nya grönområden i Lessebo kommun för att leva upp till de mål 

som beskrivs i Agenda 2023, det tar tid att bygga upp och kostar en del pengar. När det 

redan finns en skog och ett grönområde där den biologiska mångfalden är levande så 

kan det tyckas ologiskt att förstöra det som finns och fungerar. När skogen är borta så 

är den borta för alltid, den går inte att återskapa inom överskådlig framtid och det är 

minst sagt sorgligt så som vi ser det. Hållbara samhällen handlar också om att invånare 

ska ha rätt till en bostad, det är sant, men de olika dimensionerna (ekonomiska, sociala 

och miljömässiga) behöver leva i balans med varandra. En förtätning av samhället där 

skogen vid Morkullevägen rivs och nya bostäder byggs kommer att ske på bekostnad av 

ekosystemet och den biologiska mångfalden om det inte finns en plan för detta. Även 

mål 3 i Agenda 2030 vid detaljplaneringen? Bebyggs all kommunägd mark eller finns det 

någon kommunal mark för att skapa grönområden? 

Hur kommer de 13 småhusen vara anpassade till terrängen och omgivningen, vad 

innebär det rent konkret? 

Finns det någon klimatdeklaration för planerat bostadsområde där det till exempel står 

maxvärde för utsläpp? 
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Bostadsmarknaden är under förändring med tanke på världsläget med stigande räntor 

och byggkostnader. Vi ser att det finns en risk att bostadsområdet markförbereds för 

bostäder utan att det sedan bebyggs. Det innebär en kostnad för kommunen att dra 

vatten och avlopp som sedan inte används. Det innebär även en olägenhet för oss som 

bor på Morkullevägen att ha ett område som under längre tid står ofärdigt med sten och 

sly som ingen ha någon glädje av. Det är troligt att människor står på kö för att bygga 

bostäder i kommunen men då världsläget har ändrats så pass fort är det inte säkert att 

de som idag står på kö fortfarande har möjlighet att bygga. I Hovmantorp finns i nuläget 

30 tomter där detaljplanen har vunnit laga kraft. Är det inte klokt att i första hand 

färdigställa de tomter som redan är planlagda och få dessa sålda? 

Vår upplevelse är att bostadsmarknaden har blivit trögare, det tar längre tid för 

bostäder att bli sålda i Hovmantorp. Vi har svårt att få ihop ekvationen med att man då 

planerar för fler tomter. Gör Lessebo kommun någon uppdaterad bedömning av detta? 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Samhällsbyggnadsförvaltningen beklagar att fastighetsägaren anser att planförslaget 

kommer innebära en försämring av boendemiljö och områdets karaktär. Det aktuella 

planområdet är i Lessebo kommuns översiktsplanen (2018) inte utpekat som ett 

grönområde. Området är utpekat som ett utvecklingsområde för framtida bostäder. 

Aktuellt planförslag går därför i linje med översiktsplanens intentioner samt användning 

och nyttjande av mark. 

Det nationella målet ”God bebyggd miljö” är ett övergripande mål som Lessebo kommun 

förhåller sig till inom all planering. Detta mål fokuserar på att den bebyggda miljön ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som samhället kan växa. Genom att göra 

mindre storlekar på villatomter kan mer naturmark sparas. Den biologiska mångfalden 

kan ofta minska i samband med skapandet av nya villatomter när träd huggs ned och 

skogsmark ersätts med klippta gräsmattor. Av den anledningen hålls tomterna i 

planförslaget mindre och större andel skog och naturmark behålls. 

En viss negativ påverkan har planförslaget för de boende inom närområdet då skogen 

minskar men samtidigt finns det gott om skog i närområdet som kan användas för 

exempelvis rekreation. Skogsmarken bedöms vara tillräckligt stor och 

sammanhängande samt av kvalitet för att det ska finnas förutsättningar för att 

närrekreationsvärdena för boende inom området bibehålls. 

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

och växtlivet). Länsstyrelsen i Kronobergs län delar kommunens åsikt. Planområdet 

omfattas inte av någon känd skyddsvärd naturmiljö och i Länsstyrelsens, 

Riksantikvarieämbetets, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets databaser finns inga 

naturvärden registrerade. I Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter) finns inga 

rapporterade fynd eller andra artgrupper inom aktuellt planområde. Minst fem 

fältbesök har gjorts på vissa platser i planområdet, främst mellan februari och april 
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2022. Inga speciella arter, träd, växter, signalarter eller annan värdefull natur 

påträffades vid dessa fem fältbesök i området. 

Plankartan begränsar den nya bebyggelsen för att passa in i området. De nya tomternas 

utnyttjandegrad är begränsad för att följa den befintliga stadsbilden. Vidare är nockhöjd 

på huvudbyggnaden reglerad vilket gör att bebyggelsen inte kan bli hur hög som helst. 

Bostadsbyggandet ska öka så att det motsvarar kommunens långsiktiga mål att bli 

10 000 invånare. Alla som vill flytta till eller inom Lessebo kommun ska ha möjlighet att 

hitta ett boende som passar deras önskemål och förutsättningar. Kommunen behöver 

därför arbeta aktivt med markberedskap och framförhållning för bostadsmark. Det är 

därför angeläget att förutsättningar skapas i detaljplan så att etablering kan ske när 

utbyggnadstakten medger ökande behov av bostäder.  

Övriga synpunkter noteras.  

 

____________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


