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Planbeskrivning 

 
Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs.  

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger till exempel vad som 

skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall 

regleras. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. Plan- och 

genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan.  

Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan för att avgöra 

om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller inte. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Undersökning av betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltning 

Planens syfte och huvuddrag 

Ägaren till fastigheten Näset 1 vill utöka sin fastighet för att tillgodogöra sig ytterligare 

mark för bostadsändamål och köpa del av kommunens fastighet Hovmantorp 5:1 (cirka 

900 kvadratmeter). Marken som önskas köpas ligger norr och väster om fastigheten 

Näset 1 och är idag planlagd som allmän plats för park eller plantering och föreslås 

därmed ändras till kvartersmark. För att detta ska vara möjligt behöver detaljplanen 

ändras för den del som är allmän platsmark då en privatperson inte får äga allmän 

platsmark där kommunen är huvudman. Detta är en förutsättning för att kunna 

genomföra en fastighetsreglering. 

Ändringen av detaljplanen innebär ingen förändring av byggrätten i relation till gällande 

plan. De planbestämmelser som anges för bebyggelsen är detsamma som i den gällande 

planen.  
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Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

 

Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i Hovmantorp, Lessebo kommun och är beläget i samhällets 

sydöstra del. Det aktuella planområdet ligger cirka 60 meter från järnvägen som 

trafikeras av person- och godståg, som är av riksintresse för kommunikation. 

Planområdet utgörs av fastigheten Näset 1 som omfattar drygt 900 kvadratmeter. Näset 

1 är privatägd. I norr och väst gränsar planområdet till fastigheten Hovmantorp 5:1 som 

utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. Markytan som avses utökas 

och planläggas för bostadsändamål är cirka 900 kvadratmeter. I sydöst gränsar 

planområdet till fastigheten Näset 2 som är bebyggd med ett bostadshus och är i privat 

ägo. Direkt söder om Näset 1 sträcker sig Örnvägen samt befintlig villabebyggelse.   

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Näset 1  - Niklas Ljungqvist och Caroline Karlsson 

Hovmantorp 5:1 - Lessebo kommun 
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Figur 3 – Befintlig bostadsfastighet och utökning.    

  

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-09 att låta upprätta en ny detaljplan för 

det utpekade området för att kunna utöka fastigheten Näset 1, Hovmantorp.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte 

medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 

miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande 

påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten.  

Det finns inga fasta fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns 

inte heller områden med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, 

sumpskogar eller naturvärden berörs.   

Översiktsplan 

I Lessebo kommuns översiktsplan (2018) finns det inte någon uttalad riktlinje för det 

aktuella planområdets utveckling. Planområdet är inte utpekat för något specifikt 

ändamål.  
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Detaljplan      
   

 

Figur 4 – Gällande detaljplan för Näset 1 och del av Hovmantorp 5:1, lagakraftdatum 1975-04-07  

Gällande stadsplan för området är ”Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen 

för ett område norr om Kullagatan, Hovmantorps samhälle”, lagakraftvunnen den 7 

april, 1975. I stadsplanen omfattas planområdet av användningsområde för 

bostadsändamål med fristående hus i ett våningsplan med en byggnadshöjd på maximalt 

4,4 meter och område för park eller plantering. Prickad mark får inte bebyggas. 

Detaljplanen har femton års genomförandetid.  

Mark och vegetation 

Marken som föreslås tas i anspråk är obebyggd och utgörs av allmän platsmark i form 

av öppna gräsytor och skogsmark. Planområdet är i stort sett helt plant. Söder och 

sydöst om planområdet finns villabebyggelse. De norra och östra delarna av 

planområdet utgörs av ett skogsparti med tall- och barrskog med visst inslag av 

ädellövskog. 

I planområdets västra och sydvästra del förekommer en större parkyta med en stor andel 

klippt gräsmatta. Marken nyttjas idag som allmän platsmark, men någon park eller 

plantering är inte iordningställd i området. Andelen allmän plats (park eller plantering) 

minskar till förmån för kvartersmark för bostadsändamål. Övrig allmän plats i området 

och inom fastigheten Hovmantorp 5:1, hålls utanför planändringen och fortsätter vara 

område för park och plantering. Detta bör inte ge några markanta konsekvenser för 

omgivande bebyggelse eftersom mängden allmänt tillgänglig parkmark fortsatt är hög i 

området. Den berörda marken saknar karterade bevarandevärda natur- och kulturmiljöer 

enligt GIS-data från länsstyrelsen. Inga speciella arter påträffades vid 

inventeringstillfällena.  
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Figur 5 – Vy över allmän 

platsmark (park eller 

plantering) mot sydväst. 

 

Bebyggelse  

Kvartersmarken inom kv. Näset är i gällande stadsplan avsedd för fristående bostadshus 

med en våning. Befintlig bebyggelse inom kvarteret utgörs av villor och är utformade 

homogent. Tomterna i området är cirka 900 - 1100 kvadratmeter. I planområdet finns 

det endast ett bostadshus. 

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Särskild radonutredning har inte utförts. Om höga radonvärden 

uppmäts i samband med exploatering av marken ska ny bebyggelse konstrueras 

radonsäkrade.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Om markföroreningar skulle påträffas vid exploatering ska arbetet 

avbrytas och kontakt tas med tillsynsmyndigheten.  

Geotekniska förhållande  

Enligt Statens Geologiska Undersökning (SGU) består marken i och omkring 

planområdet av morän, vilket är den vanligaste jordarten som finns i Sverige. Detta bör 

inte medföra några problem för eventuell bebyggelse eftersom bebyggelsen kommer 

vara av en lättare karaktär med fokus på bostad.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området.  

LIS-område 

Planområdet ligger utanför LIS-områden.   
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Fornlämningar och kulturmiljö 

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Cirka 35 meter nordöst om 

planområdesgränsen finns ett litet område med en skogsbrukslämning i form av 

kolbottnar och rest av kolarkoja. Denna är klassad som övrig kulturhistorisk lämning, 

redovisas nedan. Fornlämningen ligger utanför det aktuella planområdet och ett 

genomförande av planen påverkar inte fornlämningen i något avseende. Någon särskild 

inventering eller utredning har inte bedömts vara nödvändig.  

Alla fornlämningar såväl kända som okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle 

det i samband med exploatering eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller 

misstänkta fornlämningar ska arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i 

Kronobergs län.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Yta för övrig kulturhistorisk lämning i 

närområdet. Bild tagen från 

Riksantikvarieämbetets Fornsök.   
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Buller 

Planområdet påverkas av buller från ett håll: järnvägsspår (Kust till kustbanan). 

Planområdet är beläget cirka 60 meter från Kust till kustbanans spårområde. En 

översiktlig kartläggning av bullernivåerna från järnvägstrafiken har gjorts (2018) för 

Hovmantorps samhälle och bedömningen är att dessa uppmätta värden kan användas 

som underlag även för detta detaljplaneförslag. Resultatet visar ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer i dBA. Antalet tåg är beräknade utifrån 2040 prognos och de indata 

som har använts för tågtrafiken är följande: 
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Figur 7 – Kartan visar ekvivalent ljudnivå. Planområdets ungefärliga placering är markerad med en röd cirkel.  

 

Figur 8 – Kartan visar maximal ljudnivå. Planområdets ungefärliga placering är markerad med en röd cirkel.  
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Enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller följande 

krav på bullernivåer från spårtrafik och vägar utomhus. Följande krav gäller på 

bullernivåer utomhus: 

Vid fasad 

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om denna ljudnivå 

ändå överskrids gäller enligt förordningen följande: 

o Minst hälften av bostadsrummen i en bostad ska vara vända mot en sida 

där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

o Minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA 

maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

Vid uteplats 

• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 

en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Följande krav gäller på bullernivåer inomhus: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.  

I planområdets norra delar närmast järnvägen blir ekvivalentnivån högst 60 dBA och 

maximalnivån upp mot 85 dBA. Med hänsyn till dessa bullernivåer måste all ny 

bebyggelse uppföras och konstrueras så att gällande riktvärden och krav följs. Detta kan 

främst göras genom att utveckla tyst sida, se över fasadmaterial, ventilation eller 

fönster. För att klara och uppnå riktvärden för buller enligt gällande bullerförordning 

måste bullerskyddande åtgärder vidtas. Mot järnvägen ska bullerdämpning ske främst 

genom att ett bullerskydd uppförs i fastighetsgränsen mot järnvägen för att säkerställa 

en bra bullermiljö utomhus, vilket regleras i plankartan. Följande planbestämmelse 

införs på plankartan för att säkerställa skydd mot buller: 

m1  Bullerskydd skall anordnas för ny bostadsbyggnad avseende fasad och 

uteplats mot järnvägen. Bullerskyddet skall utformas så att gällande 

riktvärden för buller inte överskrids.  

Detaljplanen ger inte upphov till störningsnivåer som människor kan utsättas för utan 

fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med. 

Genom att uppföra ett bullskydd kan man minska bullrets påverkan på området. Ny 

bostadsbyggnad inom fastigheten ska följa gällande riktvärden för buller vid 

bostadsbebyggelse. Bullerskyddet skall bekostas och uppföras av fastighetsägaren. 

Frågan om bullerskydd och dess detaljutformning hanteras och följas upp i 

bygglovsskedet.  

Mellan järnvägen och planområdet finns det även vegetation som till viss del dämpar 

bullernivåerna. Vegetation har inte någon direkt bullerreducerande effekt, däremot finns 

en psykologisk effekt av att människor upplever sig mindre störda när de inte samtidigt 

ser bullerkällan. Då en stor del av vegetationen (en remsa på cirka 50 meter) närmast 
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järnvägen utanför planområdet lämnas orörd, bedöms konsekvenserna gällande buller 

för närboende inte öka vid ett plangenomförande. Örnvägen bidrar inte med några höga 

bullernivåer. Det förväntas inte bli någon större förändring från dagsläget angående 

vägbuller.  

 

 

 

 

 

 

 
   

Figur 9 – Vy över 

planområdet med 

vegetation som till viss del 

dämpar bullernivåerna 

från järnväg i bakgrunden.  

Offentlig och kommersiell service 

Centrala Hovmantorp ligger endast 800 meter bort från planområdet och där finns ett 

stort utbud av kommersiell service i form av bland annat skola, bibliotek, matbutiker 

och restauranger. Lessebo tätort har en vårdcentral och ligger cirka 10 km bort.  

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Området har goda kollektivtrafikförutsättningar med korta avstånd till hållplatslägen 

och täta avgångar in till Hovmantorps centrum. Därifrån går det tåg mot Växjö och 

Kalmar.  

Lek och rekreation  

Planförslaget kommer inte i någon nämnvärd omfattning påverka befintliga 

förhållanden. Inom området finns inga anlagda lekområden med lekredskap. Sydväst 

om planområdet finns däremot en backe/slänt som används flitigt av boende i området 

som pulkabacke under vintern och ingår inte i planområdet. Inga stora förändringar 

planeras för ytorna inom området som kan komma att påverka allmänhetens tillträde till 

områden för lek- och rekreation. En liten andel allmän platsmark försvinner visserligen 

men sett till helheten påverkar bortfallet inte möjligheterna för rekreation och 

naturupplevelser i närområdet.  
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Figur 10 – Bilden ovan visar vy över pulkabacken i närområdet.  

Gator och trafik 

Infarten till fastigheten Näset 1 sker via Örnvägen i planområdets södra del, vilken 

kommer fortsätta ha sin nuvarande sträckning. Vägen avslutas inne i området med en 

vändplats.  

Riksintresse 

Planområdet ligger enligt Länsstyrelsen GIS-databas inte inom något område som 

omfattas av riksintresse. Dock är planområdet beläget nära järnvägen som är av 

riksintresse för kommunikationer. Avståndet till järnvägen är cirka 60 meter. Ingen 

påverkan sker på järnvägen eller dess närmaste omgivning genom aktuell planering.  

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av något strandskydd.  

Servitut  

Området berörs inte av några servitut.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inom vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön, vilket medför 

att gällande skyddsföreskrifter ska följas vid exempelvis markarbeten. Detta 

vattenskyddsområde gäller för hela Hovmantorp. Varken vattenskydd eller strandskydd 

påverkas av planförslaget.  
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Dagvatten 

Dagvatten är det tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, 

och andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Dagvatten från 

planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala dagvattennätet som finns i 

Örnvägen. Dagvatten från tak och annat naturligt dagvatten ska omhändertas, renas och 

fördröjas lokalt inom den egna fastigheten genom exempelvis infiltration innan det 

släpps ut till det befintliga kommunala dagvattenledningar. Då planområdet omfattar en 

mycket begränsad yta och endast berör en fastighet kommer ingen påverkan att ske vad 

gäller dagvattenhanteringen utan den kommer förbli samma som den nuvarande 

situationen.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. 

Recipienten och vattenförekomsten för dagvattnet från planområdet är sjön Rottnen, 

vilken har god kemisk ytvattenstatus och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt 

Vatteninformation Sverige (VISS). Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då 

gränsvärdena för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE) överskrids. I Sverige 

överskrids dessa gränsvärden i fisk i samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget 

saknas tekniska förutsättningar att åtgärda problemet är Kvicksilver och PBDE 

undantagna i form av mindre stränga krav. Krav ställs istället på att halten av 

kvicksilver och PBDE inte får öka. Nytt förslag på miljökvalitetsnormer för detta 

vattenförekomsten är att uppnå god ekologisk status 2027, då vattenförekomsten inte 

anses uppnå god ekologisk status eftersom gränsvärdena för de särskilt förorenande 

ämnena arsenik, zink och koppar överskrids. Förslag på miljökvalitetsnorm för kemisk 

status är att behålla den goda statusen med tidsfrist t.o.m. 2027 för kadmium och 

kadmiumföreningar.  

De kvalitetsfaktorer som utgör bedömningsgrund för ekologisk status i sjöar är enligt 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) följande: 

• Biologiska faktorer: Bottenfauna, makrofyter, växtplankton och fisk. 

• Fysikaliska-kemiska faktorer: Näringsämnen, ljusförhållanden, 

syrgasförhållanden, försurning och särskilt förorenande ämnen.  

• Hydromorfologiska faktorer: Konnektivitet (flödet av material och organismer), 

hydrologisk regim (förändringar som t.ex. vattenreglering) samt morfologiskt 

tillstånd.  
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Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Anledningen till detta är 

verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Dag- och spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala 

dag- och spillvattennätet. Spillvattnet omhändertas sedan genom rening i kommunalt 

avloppsreningsverk. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom 

fastigheten innan det leds till det kommunala ledningsnätet. Fördröjning kan ske genom 

att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak 

förses med utkastare som avleder dagvatten. Detta medför att dagvattnet renats innan 

det når recipienten och bedöms därför inte medföra någon påverkan på de biologiska 

eller fysikaliska-kemiska faktorerna. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen 

bedöms förändras negativt på grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte 

påverka vattenförekomstens statusklassningar. Inga av dessa ovan nämnda ämnen 

bedöms tillföras vattenförekomsten från planförslaget. Planens genomförande bedöms 

inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig 

mycket från nuvarande. 

Konsekvenser av planförslaget 

Genomförande av detaljplanen innebär att ett mindre område av allmän plats för park 

eller plantering omvandlas till mark för bostadsändamål. Planförslaget innebär att en del 

av planområdet får en ny planbestämmelse i förhållande till stadsplanen från 1975. En 

konsekvens av planförslaget är att en viss parkmark i gällande detaljplan försvinner. 

Detta bör inte ge några markanta konsekvenser för omgivande bebyggelse eftersom 

mängden allmänt tillgänglig parkmark fortsatt är hög i området, då det finns allmän 

platsmark både väster, norr, öster och sydväst om planområdet. Ianspråktagande av yta 

för tomten kan också innebära att marken förändras och att en del av träden kommer att 

fällas. Planområdet berör inga områden med höga natur- eller skyddsvärden. Vägar, 

ledningar och de samhällsnyttiga funktioner som finns idag kommer inte att påverkas av 

detaljplanens genomförande.  
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Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Beslut om samråd februari 2020 

Samråd  mars 2020 

Beslut om granskning april 2020 

Granskning  maj 2020 

Antagande  juni 2020 

Laga kraft  juli 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 

erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där detaljplanen 

föranleder sådana åtgärder.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats.  

Avtal 

Planavtal som är undertecknat av båda parter.  
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Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Upprätta detaljplanen. Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan sökanden och 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Näset 1(Niklas Ljungqvist och Caroline Karlsson) 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet.  

Hovmantorp 5:1 (Lessebo kommun) 

Upplåta mark till Näset 1 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Den del av fastigheten Hovmantorp 5:1 som berörs av planförslaget kommer regleras 

och bli en del av fastigheten Näset 1. 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av förteckningen ovan.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. 

Fastighetsägaren till Näset 1 bekostar eventuellt framtida kostnader för skydd mot buller 

från tågtrafik. Fastighetsägaren skall uppföra och bekosta bullerskyddet i samband med 

nybyggnation/bygglovet.  

Inget exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer att upprättas i samband med 

genomförandet av detaljplanen.  

Barnkonsekvenser 

Att ta i anspråk en allmäntillgänglig platsmark för bostadsändamål kan påverka barnens 

vardag och livsmiljö. Marken som tas i anspråk är relativt liten till ytan och ser man till 

helheten påverkar bortfallet inte möjligheterna för rekreation och naturupplevelser i 

närområdet. I sydvästra hörnet av området finns en stor grönyta som kan användas som 

en gemensam yta för rekreation för de boende/barn inom området. Sammantaget 

bedöms ett genomförande av planförslaget ha en marginell påverkan på barnens vardag 

och livsmiljö.  
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Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet är delvis exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt krävs 

ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Örnvägen. Anslutning till vatten 

och avlopp ska ske till det befintliga kommunala vatten- och avloppsnätet.  

Ledningar 

Ledningar går längs med Örnvägen, och påverkas inte av planförslaget.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning sker mellan fastighet och huvudman för respektive teknisk infrastruktur.  

Inom området har E.ON i planområdets sydöstra kan markförlagd som leder in mot hus 

samt kabelskåp. Eventuella kostnader i samband med planens genomförande såsom 

flyttningar eller ändringar av E.ON:s befintliga anläggningar bekostas av 

fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar även för att kontakta E.ON gällande 

kabelvisning.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

Administrativa frågor 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Nu aktuellt planförslag föreslås 

få en ny genomförandetid på fem (5) år från den dag planen vinner laga kraft. Detta är 

den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån 

rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en 

garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan 

synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men 

kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  


