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§ 231 Dnr 2020/359-4.3.3 
 

Antagande av detaljplan för del av 
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3, 
Strandtorget) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av detaljplan för del av 
Hovmantorp 5:1 (Linnebäck 3). 
 
Ärendebeskrivning 
Detaljplanens läge 
Planområdet är beläget söder om Hovmantorps centrala delar. I 
väster gränsar området till kv. Stranden, i norr till sjön Rottnen, i 
öster till kv. Linnebäck och Nygatan samt i söder till Strandgatan.  
 
Lagstöd  
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen (PBL).  
PBL 5 kap. 27–32 §§ ”Antagande av en detaljplan”. 
 
Detaljplanens syfte 
Syftet med detaljplanen är att omplacera ett markreservat (u-område 
– avsett för ledningar under mark) som inte ligger där befintliga 
ledningar ligger inom markerat området på gällande detaljplan och 
fastigheten Linnebäck 3. Ledningsomläggning har gjorts på 
fastigheten och ledningarna har dragits på annat håll, vilket innebär 
att u-området fyller inte längre någon funktion. Ändringen innebär 
även att delar av prickmarken som u-området berör tas bort. 
Ändringen bedöms följa gällande detaljplans syfte. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2021-06-08 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ändring av 
detaljplan för det utpekade området. Planförslaget överensstämmer 
med Lessebo kommuns ÖP, antagen 2018. Planen har handlagts som 
ett begränsat förfarande, vilket innebär att detaljplanen kan antas 
direkt, om alla sakägare ger sitt samtycke under samrådet.  
 
Planförslaget har varit föremål för samråd och under samrådet gavs 
statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägare och andra 
som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Samrådsredogörelse har 
sammanställts efter samrådet och yttrandena föranledde inga 
ändringar av planhandlingarna. Samtliga sakägare har givit sitt 
samtycke och ingen har motsagt sig ändringen, vilket innebär att det 
inte längre finns någon möjlighet att lämna synpunkter på denna 
detaljplan. Någon granskning av detaljplanen kommer därmed inte 
att ske.  
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-19 § 174 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-08 § 117 
Plankarta 2021-09-16 
Planbeskrivning 2021-09-16 
Samrådsredogörelse 2021-09-16 
Tjänsteskrivelse 2021-09-20 
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