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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för del av Hovmantorp 7:1 m.fl, har varit ute för samråd under 

perioden 29:e september till och med 23:e oktober. Efter samrådet ska de synpunkter som 

har kommit in under yttrandetiden sammanställas i en samrådsredogörelse. 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 samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 10 yttranden. Nedan 

redovisas en sammanfattning av respektive yttrande som har kommit in. 

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMMANFATTADE SYNPUNKTER 

Kommunen har tagit fram ett väl genomarbetat planförslag. Vi har dock synpunkter och 

kommentarer inför den fortsatta planläggningen. 

Länsstyrelsen saknar en mer detaljerad redovisning av konsekvenserna på fastighetsnivå.  

Beträffande buller behöver prognosen för bullernivåer från järnvägen förtydligas och visa att 

det går att klara bullerriktvärden i framtiden.  

Det finns förorenade områden i närheten av planområdet. Eftersom bostäder planeras krävs 

det att marken inom dessa områden uppfyller Naturvårdsverkets krav för känslig 

markanvändning (KM). 

Planområdets läge och närhet till kända fornlämningsområden tyder på att det kan ha 

förekommit forntida aktivitet också i planområdet, vilket motiverar en arkeologisk insats. 

Länsstyrelsen anser att området behöver utredas genom en arkeologisk utredning, steg 1 

innan området kan exploateras.  

Vissa korrigeringar behöver göras i handlingarna gällande recipienten Rottnens status och 

skyddsområde.  

Valet av särskilt skäl för upphävande av strandskydd kan med fördel ses över och revideras.  

REDOVISNING AV DETALJPLANENS KONSEKVENSER PÅ FASTIGHETSNIVÅ 

Enligt 4 kap. 33 § 3 st. PBL ska konsekvenserna på fastighetsnivå för organisatoriska, tekniska, 

ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder framgå av detaljplanens planbeskrivning.  

Länsstyrelsen saknar en mer detaljerad redovisning av konsekvenserna i planbeskrivningen.  
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Länsstyrelsen betonar vikten av god byggnadskultur och att särskild omsorg läggs vid 

estetisk utformning av ny bebyggelse, där hänsyn tas till omgivande stads- eller 

landskapsbild. Att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och integrera dem i ny bebyggelse är en 

förutsättning för att skapa en god bebyggd miljö.  

NATURVÄRDEN OCH GRÖNSTRUKTUR  

Merparten av planområdet är obebyggt och skogbevuxet. Det finns inga kända höga 

naturvärden i området.  

BULLER 

Enligt PBL 4 kap. 33a § ska en detaljplan som avser en eller flera bostadsbyggnader i 

planbeskrivningen, om det inte anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen innehålla 

en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller.  

Norr om planområdet ligger Kust-till-kustbanan som närmast är det cirka 130 meter till 

spårområdet. Bifogad till planbeskrivningarna finns en bullerutredning (WSP, 2016-02-10) 

som tagits fram för en tidigare planläggning i närområdet.  

Kommunen behöver förtydliga prognosen för bullernivåer från järnvägen och visa att det går 

att klara bullerriktvärden även i framtiden. Den bullerutredning som det hänvisas till utgår 

från tågtrafik år 2015.  

BARNPERSPEKTIV  

Planens konsekvenser redogörs på ett bra sätt med hänsyn till barnperspektivet.  

KRAV/ANSPRÅK ENLIGT ANNAN LAGSTIFTNING 

Kommunen har i en undersökning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) kommit fram till att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därmed inte upprättats.  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot omfattning och innehåll i undersökningen.  

FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Då bostäder planeras i planförslaget krävs det att marken inom dessa områden uppfyller 

Naturvårdsverkets krav för känslig markanvändning (KM). Kommunens ansvar för 

säkerställandet av detaljplanens markanvändning är långtgående.  

Enligt Länsstyrelsen dokumentation finns två förorenade områden i närheten av planområdet, 

på fastigheterna Ekebäcken 3 och Dacke 3 där verksamhet har bedrivits som har orsakat 

förorening med klorerade lösningsmedel. Områdena har riskklass 1 (mycket stor risk) 

respektive riskklass 2 (stor risk). Miljötillsynsmyndigheten har möjligheten att ingripa med 

stöd av Miljöbalken genom att ställa krav på utredning och eventuella åtgärder. 
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På Dacke 3 utfördes en förstudie år 2010 där det framgår att föroreningssituationen är inte är 

avgränsad. Vi bedömer att det behöver framgå om och i så fall hur Strömmarnas verkstads 

AV (före detta AB Lås- & Metallfabriken) kan påverka planområdet.  

På Ekebäcken 3 (före detta Malmens Metallfabrik) har ett flertal undersökningar utförts (inte 

endast en översiktlig miljöteknisk markundersökning) och en sanering av området planeras. 

Som kommunen redogör för i planbeskrivningen indikerar de utredningar som utförts att 

föroreningssituationen verkar begränsad till verksamhetsområdet. Källområdets utbredning i 

jord är begränsad men spridningen av föroreningar i grundvattnet är förhållandevis utbredd 

och har upptäckts 400 meter nedströms fastigheten. Halterna i plymen är dock låga och 

underskrider gränsvärden för dricksvatten.  

Läs gärna mer i vägledningen ”Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel, 

information och råd” (2018, Länsstyrelsen i Östergötlands län och SIG).  

Enligt 10 kap. 11 § MB ska den som äger eller brukar 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 (KML) 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet enligt kulturmiljöregistret. Dock tyder 

planområdets läge och även närhet till kända fornlämningsområden på att det kan ha 

förekommit forntida aktivitet, vilket motiverar en arkeologisk insats.  

Länsstyrelsen anser att området behöver utredas genom en arkeologisk utredning, steg 1 

(inventering) innan området kan exploateras. Beroende på resultatet kan ytterligare 

arkeologiska insatser komma att krävas. Ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950) kan göras via: 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-

ochfornfynd.html   

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Bedöms inte påverkas av planförslaget. 

MILJÖKVALITETSNORM ENLIGT 5 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Av planhandlingarna ska framgå hur gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken 

följs, till exempel kommenteras i planbeskrivningen. I planbeskrivningen redovisar kommunen 

bland annat recipient (Rottnen) för området dagvatten samt recipientens status.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att några förtydliganden behövs i 

handlingarna för att undvika tveksamheter. Vi vill påpeka att planområdet ligger inom 

sekundär skyddszon för vattenskyddsområde. På sidan 30 i planbeskrivningen går att läsa 

”planområdet bedöms ligger inom yttre vattenskyddsområdet för ytvattentäkten Rottnen”.  

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-ochfornfynd.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/fornlamningar-ochfornfynd.html


6(16) 

Dnr: SBN 2020/140 

På sidan 30 anges bly som ett särskilt förorenade ämne vid bedömning av ekologisk status. Vi 

vill påtala att bly ingår som ett prioriterat ämne vid bestämning av kemisk status inom 

vattenförvaltningen.  

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

För sjön Rottnen gäller ett utökat strandskydd på 200 meter, vilket berör den södra delen av 

planområdet. Strandskyddet har upphävts för området i den gällande detaljplanen, men vid 

ny planläggning återinträder skyddet.  

Kommunen avser att upphäva berört strandskydd inom kvartersmark och lokalgata och anser 

som särskilt skäl 7 kap. 18c § p.2 MB (att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, 

verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen).  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot detta. Då ytterligare ett särskilt skäl (18c § p.5) anges i 

handlingarna vill vi påpeka att det räcker att använda ett giltigt särskilt skäl. Dessutom kan i 

detta fall inte anses vara påvisat att planläggningen rör ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området och detta bör därför strykas.  

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen erinrar om att kommunen i en planbestämmelse enligt 4 kap. 14 § PBL ska ange 

att bygglov inte får ges förrän eventuella markföroreningar har avhjälpts. 

Buller 

Länsstyrelsen erinrar om att hantering av buller är överprövningsgrundande då ett 

genomförande av detaljplanen kan innebära skada på människornas hälsa. Enligt 4 kap. 14 § 

punkterna 4 och 5 kan en planbestämmelse ange att bygglov inte får ske förrän skydds- och 

säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten eller att åtgärder som förebygger olägenheter från 

omgivningsbuller har vidtagits.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbeskrivningen kompletteras med utförligare beskrivning av vilka fastighetsåtgärder som 

kommer bli aktuella med anledning av den nya detaljplanen.  

Planhandlingarna har kompletterats med en bullerutredning till granskningsskedet. Bifogad 

och utförd bullerutredning påvisar att det finns acceptabla ljudnivåer inom planområdet. De 

föreslagna byggrätterna innebär således ingen negativ påverkan på människors hälsa enligt 

gällande lagstiftning. Bestämmelse angående buller finns med i plankartan om att riktvärden 

inte får överstigas, vilket säkerställs i bygglovsskedet. 

Kommunen bedömer att en arkeologisk utredning/inventering inte behöver utföras. Inga 

kända fornlämningar ligger inom planområdet eller i dess direkta närhet, enligt uppgift 

hämtad från riksantikvarieämbetets sökverktyg Fornsök. Närmsta fornlämningsområde är 

cirka 140 meter sydväst om planområdet. Kommunen bedömer att risk för icke kända 

lämningar under mark är ytterst liten sett utifrån omgivande fornlämningsbild, läget i 

terrängen samt att marken inom närområdet är till viss del bebyggt. Planområdet ligger inte 
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heller inom riksintresseområde för kulturmiljövård eller av kommunen utpekat 

kulturmiljövårdsområde. Den södra delen av planområdet utgör inte heller tillräckligt stor yta 

för att motivera en arkeologisk utredning utifrån rådande kunskapsläge. Planbeskrivning 

kompletteras med upplysning om att fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket 

innebär att nyupptäckta fornlämningar skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas 

under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet 

ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen, enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 

kap. 10§. Fornlämningar uppträder bland annat som stenpackningar, skelettdelar, 

bebyggelserester, eldstäder med mera. 

Texten om vattenskyddsområde och recipienten Rottnens status har förtydligats i 

planbeskrivningen.  

Valet av särskilt skäl för upphävande av strandskydd har utvecklats och reviderats i enlighet 

med Länsstyrelsens synpunkter. 

Planhandlingarna har justerats enligt Länsstyrelsens önskemål. Vatten- och samhällsteknik AB 

(VOS) har på uppdrag av Lessebo kommun utfört en kompletterande översiktlig miljöteknisk 

undersökning på fastigheten Hovmantorp 7:1. Syftet med uppdraget har varit att översiktligt 

undersöka om det förekommer föroreningar i mark och grundvatten som kan innebära miljö- 

och/eller hälsorisker med hänsyn till planerad markanvändning. Markundersökningen från 

VOS daterad 2021-02-10 bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

2. Trafikverket 

Vägar 

Statliga vägar som berörs av planförslaget är väg 845 (Västergatan). Planförslaget omfattar 

nya in- och utfarter till väg 845. Avseende den planerade anslutningen i västra delen av 

planområdet vill Trafikverket uppmärksamma kommunen om siktförhållandena som kan 

utgöra en trafiksäkerhetsrisk. Höjdskillnader, kurvan samt växtligheten kan skymma 

anslutningen för trafik som kommer från öst och sikten för de som ska ta sig ut till väg 845 

från de planerade bostäderna. Hastighetsgränsen är 40 km/h vilket i teorin minskar risken för 

olyckor men Trafikverket är medveten om att det förekommer fortkörning på sträckan. 

Plankartan bör förses med utfartförbud utmed Västergatan med undantag för befintliga 

anslutningar och de som ska finnas.  

Trafikverket vill ifrågasätta att gränsen för kvartersmarken sträcker sig fram till vägkanten. 

Detta möjliggör i teorin att staket eller liknande kan uppföras i omedelbar närhet till 

vägbanan. I den västra delen av planområdet finns idag ett dike som säkerställer dränering av 

vägen och Trafikverket måste värna om en driftsäker hantering av vattnet från vägen även i 

framtiden. Eventuella åtgärder för dagvattenhantering till följd av exploateringen bekostas av 

kommunen/exploatören. I den östra delen av planområdet längs Västergatan finns brunnar 

och där verkar det inte föreligga ytterligare behov av åtgärder för dagvattenhantering.  

Järnväg 

Ny bebyggelse kommer som närmast att vara beläget mellan 130 och 160 meter från Kust till 

kustbanans spårområde. Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
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utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga 

åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Plankartan har kompletterats med utfartförbud mot väg 845 (Västergatan) i planområdets 

nordvästra del för att limitera möjligheterna till flera utfarter i enlighet med Trafikverkets 

yttrande.  

Gränsen för kvartersmarken mot väg 845 i väster har justerat så att det följer vägrättsområdet 

enligt Trafikverkets önskemål.  

Planhandlingarna har kompletterats med en bullerutredning till granskningsskedet. Bifogad 

och utförd bullerutredning påvisar att det finns acceptabla ljudnivåer inom planområdet. De 

föreslagna byggrätterna innebär således ingen negativ påverkan på människors hälsa enligt 

gällande lagstiftning. Bestämmelse angående buller finns med i plankartan om att riktvärden 

inte får överstigas, vilket säkerställs i bygglovsskedet. 

3. E.ON 

Inom planområdet har E.ON ett befintligt elnät som består av markförlagda låg- och 

mellanspänningskablar samt kabelskåp, se bifogad karta.  

Kablarnas exakta 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 

markkablar. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 

marknivån ändras ovanför markkablar, så att reparation och underhåll försvåras. Kablar får ej 

byggas över eller byggas in.  

För att befintliga mellanspänningskablar ska vara förenligt med detaljplanen så hemställer 

E.ON att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkabeln i mitten. Den 

restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 

planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid 

beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom 

området får inte bedrivas verksamhet eller vidas åtgärd som kan hindra eller försvåra 

bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar”.  

Kostnader för eventuella flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggning i samband 

med planförslaget bekostas av exploatören, vilket E.ON noterar finns upptaget i 

genomförandebeskrivningen.  

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

Upplysningen beaktas och arbetas in i planbeskrivningen.  

Ett 4 meter brett u-område placeras i plankartan i enlighet med ledningskarta som inkom i 

yttrandet och den mätning som E.ON har utfört. U-området i planförslaget försetts med 

prickad mark. Planbestämmelsen u omformuleras till: ”Marken ska vara tillgänglig för 

allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 

åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av dessa anläggningar”. 
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4. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Grundkarta 

Koordinatkryss saknas i grundkartan.  

Strandskydd 

Strandskyddet är idag inte upphävt inom lokalgata och u-område. Strandskyddet måste 

upphävas inom u-området då a1 avgränsas av den kombinerade egenskap och administrativa 

gränsen.  

Ska mark eller exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något mark eller exploateringsavtal ska tecknas, men för 

Lantmäteriet det förefaller som en sådan situation där det är vanligt att mark eller 

exploateringsavtal tecknas. Om avsikten är att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 

5 kap. 13 § 3 st. PBL,, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom 

konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 

avtal i planbeskrivningen. Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken 

”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” 

som stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. 

exploateringsavtal.  

Lokalgata Västergatan 

Både kvartersmarken och naturmarken bör ersätta av allmänplats väg inom befintligt 

vägområde. Det är olämpligt att avstycka fastigheter som sträcker sig ut i ett vägområde.  

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighetsbildningen kan beskrivas utförligare därtill bör det omnämnas att vägar inom 

kvartersmarken kan behöva säkerställas med servitut eller gemensamhetsanläggning. 

Kombination av allmän och enskild kvartersmark 

Planförslaget innebär en kombination av enskild och allmän kvartersmark. Lantmäteriet vill 

härmed upplysa om vissa komplikationer med sådan redovisning. Den problematik som då 

kan uppstå med en sådan planredovisning liknar den som kan uppstå omlokaliserade 

bestämmelser om markreservat eller allmän plats redovisas inom kvartersmark. De som ger 

kommunen skyldighet och i vissa fall rättighet till inlösen omfattar hela användningsområdet 

och kan därmed också utgöra ett hinder mot att få till stånd bebyggelse för enskild 

användning (bostäderna etc.). Detta innebär att en sådan planredovisning skiljer sig från en 

sådan där kombinerade användningsbeteckningar för enbart enskild kvartersmark 

förekommer. Det går därför inte att bilda en fastighet för enbart det enskilda 

kvartersmarksändamålet, bostad som blir frigjord från denna belastning och risk. Här ska 

också klargöras att denna situation inte är den situation som avses i 9 kap. 32a § PBL. Det är 
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alltså inte frågan om den möjlighet att bevilja bygglov för en enskild aktör på allmän 

kvartersmark och den rättsverkan detta får och som beskrivits ovan i ett föregående avsnitt. 

Detta då det inte är frågan om att en enskild aktör ska förverkliga det allmänna ändamålet.  

Lantmäteriet föreslår att den allmänna kvartersmarken redovisas separat alternativt som en 

tredimensionell lösning om planförslaget utgår från att de olika användningarna ska ske i 

olika våningsplan.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Grundkartan kompletteras med koordinatkryss.  

Plankartan har justerats enligt Lantmäteriets önskemål. 

Ett exploateringsavtal eller ett markanvisningsavtal kommer inte att tecknas för denna plan. 

Planbeskrivningen kompletteras med utförligare beskrivning av vilka fastighetsåtgärder som 

kommer bli aktuella med anledning av den nya detaljplanen. 

Inom en del av detaljplanen är användningsbestämmelserna bostäder, förskola och LSS-

boende i kombination. Bestämmelserna förskola, S1 och LSS-boende, D1 betraktas som 

kvartersmark för annat än enskilt byggande som kallas allmän kvartersmark, vilken har 

särskild inlösenrätt eller inlösenskyldigheter för kommunen. Lessebo kommun äger idag all 

mark inom planområdet varvid redovisning för lösenrätt med tillhörande ersättningsprinciper 

inte blir aktuell. En tredimensionell lösning bedöms inte heller bli aktuellt.  

5. Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra men påpekar vikten av säkra gång- och 

cykelvägar i området.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommentaren noteras. 

6. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra gällande planförslaget.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Kommentaren noteras.  

7. Villaägarna Kronoberg 

Viktigt att stor del av befintlig vegetation inom området bibehålls.  

Buller från framför allt järnväg och Västergatan (väg 845) uppkommer och då är det viktigt att 

riktvärden för buller bevakas.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planhandlingarna har kompletterats med en bullerutredning till granskningsskedet. 

Bestämmelse angående buller finns med i plankartan om att riktvärden inte får överstigas, 

vilket säkerställs i bygglovsskedet. 
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8. Fastighetsägare till Relingen 1 

Angående byggnation i Stamvägens förlängning kommer denna så gott som gränsa till vår 

fastighet. Vi motsätter oss inte byggnation men byggnaden måste vara 1-plans och 

harmonisera med de mitt emot befintliga marklägenheterna.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Byggnaderna i kvarteret utgörs av villor i 1,5 plan vilket motsvarar den höjd den nya 

detaljplanen medger. En byggnad på 6,5 meters höjd är i nivå med övrig kringliggande 

bebyggelse i närområdet och kommunen gör bedömningen att ny byggnad inte kommer att 

innebära någon skuggpåverkan på kringliggande bostäder. Det finns också en naturremsa på 

åtta meter mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen till Relingen 1, vilket 

innebär att planerad bebyggelse inte kan placeras i direkt närhet till kringliggande 

bebyggelse med tanke på insyn. 

9. Fastighetsägare till Dalsänkan 8  

När vatten- och avloppsledningarna drogs under slutet av 1960-talet gjordes av troligen 

besparingsskäl så att avloppsledningarna lades 60 cm högre än plan. Framdeles vållade detta 

problem när fastigheterna Västergatan 36, 38 och 40 skulle anslutas. Anslutningarna blev på 

helt andra platser än planerat för att få fall. Var exakt anslutningarna för avloppet ligger är 

således oklart för fastighetsägarna varav någon ett flertal gånger drabbats av stopp i 

avloppsledningen. Samtidigt blev det så att källarna i fastigheterna som delvis ligger på 

berggrund och är känsliga för stark snösmältning, kraftigt regn och snabbt drabbas av 

inträngande vatten inte kan dräneras via ledningsnätet. Varje fastighet har/hade varsin 

lösning på detta med avslutning på nuvarande och kommande fastigheten 36.  

I området längst i NV (bostadsbyggnadsdelen) ligger en vattenkälla som under torktider 

(exvis 1955 och 1959) användes som enda fungerande vattentäkt i området. Skyddas? På 

marken mellan V-gatan 36 och 28 finns en brunn som i avlägsen tid användes för vattning av 

boskap. Har inte åtgärdats trots påpekanden till kommunen under årens lopp. Åtgärdas?  

I övrigt inga synpunkter.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

VA-enheten har inte vetenskap om att det har varit några vattenläckor, avloppsstopp och 

andra störningar inom området. Vatten- och avloppsfrågan och dess utbyggnad hanteras och 

följas upp i bygglovsskedet. 

Inventering har skett på plats med anledning av inkomna synpunkter under samrådet för att 

undersöka vattenkällans status. Förvaltningens bedömning är att det rör sig om ett mindre 

skogsdike utan kontinuerlig vattenföring som passerar planområdet i dess nordvästra spets. 

Stora delar av detta ligger inom allmän platsmark ”NATUR” i plankartan och hamnar därför 

utanför området för planerad bebyggelse. En mycket liten del av detta skogsdike bedöms 

dock ligga inom kvartersmarken och kommer att försvinna i den nya detaljplanen och 

ersättas med bostäder i den nordvästra delen av området. Småvatten på platsen bedöms av 

samma skäl behöva ledas om och kommer att hanteras senare i bygglovskedet. 

Övriga synpunkter noteras.  
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Befintligt skogsdike som kan komma att beröras.  

10. Fastighetsägare till Dalsänkan 5 

Generella synpunkter 

I planbeskrivningen står det att inga höga naturvärden, rödlistade arter etc. har hittats eller 

bedömts finnas i naturområdena som planeras att exploateras. Har en naturvärdesinventering 

gjorts av biolog eller kommunekolog på plats i naturområdena? Om det har gjorts en 

naturvärdesinventering saknas redovisning av den i handlingarna.  

Den miljötekniska undersökningen av fastigheten Ekebäcken 3 utförd av WSP 2020-06-16 

bör redovisas i handlingarna. Tidigare undersökningar av det förorenade området har visat 

på en spridning av föroreningar till både grundvatten och ytvatten i närområdet. Har 

sanering utförts så att det är därför som endast låga halter av föroreningar nu hittats?  

Synpunkter på den nordvästra delen av planområdet där villabebyggelse planeras vid 

korsningen Västergatan/Säterivägen 

Det finns en naturlig grundvattenkälla med klart fint vatten i direkt anslutning till 

planområdet. Källan ligger cirka 33 meter nordväst om befintlig jordkällare i naturmarken. 

Källan liggen troligen precis i kanten av planområdet och kan komma att beröras. Vårt 

önskemål är att grundvattenkällan bevaras och att planområdets gränser ändras om det 

skulle visa sig att denna ligger inom planområdet.  

I planbeskrivningen står det att dagvatten ska tas omhand, renas och infiltreras lokalt innan 

leds till kommunens ledningsnät. Vi vill påpeka att grundvatten från grundvattenkällan leds 

via ett skogsdike bakom befintliga villor på Västergatan österut mot Ekebäcken. Skogsdiket 

grävdes om av Lessebo kommun för ett antal år sedan men i samband med 

gallring/skogsskötsel har diket körts sönder utan att återställas igen. Detta har inneburit att 
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vattnet inte rinner undan ordentligt utan marken i området har blivit blöt. Det är därför 

viktigt att dagvatten från planerad bebyggelse antingen leds till dagvattenledning i 

Västergatan eller om dagvatten ska infiltreras och avrinna naturligt mot befintligt skogsdike 

görs i ordning igen så att det kan leda bort det vatten som tillförs. Annars riskerar marken i 

området att bli ännu blötare än vad den är idag.  

Vi önskar att befintlig skog och vegetation i området bevaras fram till dess att tomter säljs 

och ska bebyggas. Vi boende i området använder naturområdet för rekreation och 

bärplockning och barnen leker här. Det finns också mycket djur och fåglar i området. Även 

om det endast är en liten del av naturområdet som påverkas av detaljplanen så får det ändå 

stor påverkan på upplevelsen om skogen tas ner i förtid innan en byggnation sker.  

Vi önskar om möjligt att tillkommande byggnader anpassas till terrängen i området så att de 

naturliga höjdskillnaderna inte planas ut. Om det är tänkt att höjdskillnader ska planas ut 

framgår det inte hur slänter mot naturmarken ska hanteras. Ska slänter hanteras inom 

planområdet eller utanför i naturmarken? 

Till sist vill vi informera om att den invasiva arten Parkslide finns i vägkanten inom eller i 

anslutning till planområdet. Vid en eventuell exploatering av marken bör hänsyn tas till detta 

så att spridning av växten undviks. Alla växtdelar och rötter ska enligt rekommendation 

brännas och jord där Parkslide vuxit bör inte återanvändas på annan plats för att förhindra 

spridningen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Det har inte genomförts någon naturinventering på planområdet och har inte heller bedömts 

vara ändamålsenligt i denna plan. Underlag har hämtats från Länsstyrelsen, 

Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och information från Artdatabanken 

(fynd av rödlistade/hotade arter). Planområdet bedöms inte hysa några höga naturvärden 

eller värden av betydelse för den biologiska mångfalden. Det finns inga registrerade fynd av 

rödlistade arter eller annan värdefull natur.  

Markundersökningen från WSP daterad 2020-09-10 bifogas i sin helhet till detaljplanen. En 

schakt/ytsanering planeras under 2021 av SGU för att ta bort höga metallhalter som finns 

ytligt i markerna kring metallfabriken. En sanering av grundvattnet ska också genomföras 

efter att ytsaneringen är färdig inom fastigheten Ekebäcken 3. Vatten- och samhällsteknik AB 

(VOS) har på uppdrag av Lessebo kommun utfört en kompletterande översiktlig miljöteknisk 

undersökning på fastigheten Hovmantorp 7:1. Syftet med uppdraget har varit att översiktligt 

undersöka om det förekommer föroreningar i mark och grundvatten som kan innebära miljö- 

och/eller hälsorisker med hänsyn till planerad markanvändning. Markundersökningen från 

VOS daterad 2021-02-10 bifogas i sin helhet till detaljplanen. 

Inventering har skett på plats med anledning av inkomna synpunkter under samrådet för att 

undersöka vattenkällans status. Förvaltningens bedömning är att det rör sig om ett mindre 

skogsdike utan kontinuerlig vattenföring som passerar planområdet i dess nordvästra spets. 

Stora delar av detta ligger inom allmän platsmark ”NATUR” i plankartan och hamnar därför 

utanför området för planerad bebyggelse. En mycket liten del av detta skogsdike bedöms 

dock ligga inom kvartersmarken och kommer att försvinna i den nya detaljplanen och 
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ersättas med bostäder i den nordvästra delen av området. Småvatten på platsen bedöms av 

samma skäl behöva ledas om och kommer att hanteras senare i bygglovskedet. 

Tillkommande dagvatten från de planerade villafastigheterna i nordväst ska ledas till befintlig 

kommunal dagvattenledning i Västergatan i första hand och i andra hand genom lokalt 

omhändertagande (fördröjning och infiltration) inom respektive villafastighet i den 

utsträckning det är möjligt innan det leds till det kommunala nätet. Hur 

dagvattenhanteringen ska hanteras inom planområdet ska behandlas och klargöras närmare i 

detalj inför bygglovsskedet. 

Befintliga slänter i nordvästra delen av planområdet hålls utanför kvartersmark för 

bostadsändamål och hamnar på allmän platsmark (naturmark och gatumark). Tillkommande 

bebyggelse ska i möjligaste mån anpassas till befintliga höjdkurvor för att minska ingrepp i 

terrängen.  

En förhållandevis stor del av planområdet består av skogsmark som i planförslaget regleras 

som allmän platsmark, NATUR och möjligheten för allmänheten att passera naturområdet 

kommer vara oförändrat efter plangenomförandet. En stor del av befintlig vegetation inom 

planområdet ska även behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. 

I planförslaget bevaras stora delar av skogsmarken och planläggs som ett naturområde, 

”NATUR” i plankartan samtidigt att en stor del av befintlig vegetation inom planområdet ska 

behållas och sparas i så stor utsträckning som möjligt. 

Enligt information från Artdatabanken (fynd av rödlistade/hotade arter) finns arten Parkslider 

inte inom eller i anslutning till planområdet, se figuren nedan.  
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______________________ 

Sayf Noel 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


