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Antagandehandling 

ANTAGEN 2018-04-23 LAGA KRAFT 2018-08-17 

 

Detaljplan för del av fastigheten Hovmantorp 7:1 
Hovmantorps samhälle 

Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

PLANBESKRIVNING 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och 

förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

 

 
Planområdets ungefärliga sträckning 

 

Handlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Behovsbedömning 

Plankarta 

Granskningsredogörelse  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 

Planarbetet påbörjades under 2017. Planarbetet genomförs med ett 

standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär. Målet är en 

antagen detaljplan under slutet av 2017.  

 

I samrådsskedet ska berörda ges möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella 

planförslaget. Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas in skriftligen till 

kommunen. Efter att detaljplanen har varit ute på samråd ska synpunkterna som 

har kommit in under yttrandetiden sammanställas. 

 

Syfte och huvuddrag 

Den befintliga detaljplanen pekar ut planområdet för camping. Syftet med 

planändringen är att campingen ska kunna fortsätta finnas kvar och utvecklas. 

Vissa av de begränsningar som finns i den gällande detaljplanen kommer plockas 

bort där det är möjligt utan risk för att negativt påverka miljön, som exempelvis 

prickmark. Dessutom skapas en yta för mindre idrottsanläggningar.  

 

Planens förenlighet med 5 kap MB 

Enligt 5:e kapitel Miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att 

uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten 

bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är verksamheten, camping och 

mindre idrottsanläggning, som planen tillåter är av en begränsad karaktär vad 

gäller miljöpåverkan. 

 

Rottnen har god kemisk status och förväntas få god ekologisk status fram till 2021 

enligt information från Viss, Vatteninformationssystem Sverige. Planens 

genomförande bedöms inte få någon negativ konsekvens för vattenkvalitén då 

användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. Den största förändringen är 

området för idrottsändamål, vilket beläggs med restriktioner för att skydda 

vattnet. 

 

I närområdet finns det inga kända industrier eller andra verksamheter som kan 

påverka genomförandet av planen. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är beläget i centrala Hovmantorp, västra sidan av Rottnen. 

Planområdet omfattar ca 122 000 m2. 

 

Markägare 

Hovmantorp 7:1 Lessebo kommun 
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Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar ut det aktuella området för 

cykelväg längs med Rottnen. Denna cykelväg kommer inte att påverkas av 

planförslaget utan den kommer fortfarande finnas kvar. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns följande detaljplaner: 

 Gökaskratt friluftsområde och prästgårdsområdet, laga kraft 2005-07-26, 15 

års genomförandetid.  

 Område vid Prästgatan, laga kraft 1966-05-05 

 S.k prästgårdsområdet, laga kraft 1945-11-23 

 

En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om 

någon fastighetsägare som berörs motsätter sig detta. 4 kap. 39 § PBL. 

Då den berörda fastighetsägaren är Lessebo kommun och planen inte innebär en 

större förändring i förhållande till markens nuvarande användning stämmer detta 

överens med kravet. 

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-04-19 § 42 att ge plan- och 

miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade 

området. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största delen av gräsytor med träd och annan vegetation. 

Den bebyggelse som finns i området är campingstugor samt en restaurang. Övriga 

hårdgjorda ytor består av tennisbanor, parkering och en gång- och cykelbana. 

 

Geotekniska förhållande 

Området består av isälvssediment. Vid exploatering kan det behövas en 

markundersökning för att undersöka markens beskaffenhet och bland annat 

bärighet. Ett område som är speciellt viktigt är den norra delen av planområdet.  

 

I en undersökning av före detta Widerströms trä i Hovmantorp, daterad 

2007-02-09, framkom det att den norra delen av planområdet består av 

barkutfyllnad till ett djup av ca 0,5 meter. Under detta är det ett torvlager till ett 

djup av 3 meter under marknivå, vilket var så djupt som provgroparna var. 
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(Källa: Huvudstudie – f.d Widerströms trä i Hovmantorp, Lessebo kommun, 2007-02-09) 

 

Markföroreningar 

I Länsstyrelsen GIS-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt förorenat. 

Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller farliga 

verksamheter har funnits i närområdet. 

 

Radon 

Planområdet ligger enligt gällande Översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av 

marken ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade. 

 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Planområdet ligger inte i ett riskområde. Rottnen är en reglerad sjö. Dock är det 

inskrivit i plankartan att färdigt golv på byggnader inte får vara lägre än +151,0 

meter. 

 

LIS-område 

Planområdet ligger utanför LIS-områden 

 

Vindkraft 

Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 

 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga registrerade fornlämningar. Om fornlämningar skulle 

påträffas i samband med exploatering av planområdet ska arbetet avbrytas och 

kontakt tas med Länsstyrelsen. 

 

Planområdet berörs dock av ett kulturmiljöprogram i den södra delen. Inom denna 

del av planområdet kommer ingen ny bebyggelse att tillåtas utan markeras i 

plankartan med prickmark.  
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Buller 

Tågrälsen, vilket är närmaste bullerkälla, ligger på ett avstånd av ca 170 meter från 

markgränsen. Då det inte finns någon bebyggelse mellan räls och planområde 

utan endast vatten finns det inget som minskar bullernivåerna. 

 

I samband med en planändring på andra sidan Rottnen för Strandtorget gjordes 

en bullerutredning utifrån tågtrafiken, daterad 2016-02-10. Det uppmättes då att 

på ett avstånd av ca 140 meter över endast sjö var bullernivåerna 50-55 dBA 

ekvivalent och 75-85 dBA maximal. 

 

Eftersom det är samma järnväg och i samma samhälle samt samma 

förutsättningar kommer ingen ny bullerutredning att tas fram. Den aktuella 

planändringen ger inte tillåtelse till bostadsbebyggelse och dessutom är det inte 

möjligt att placera ny bebyggelse direkt i den norra gränsen mot Rottnen. 

 

Andra potentiella bullerkällor är lokalgatorna som finns väster om planområdet. 

Men det finns mellan planområdet och dessa vägar villabebyggelse som dämpar 

bullernivåerna. Detta medför att ingen bullerskyddande åtgärd kommer utföras i 

samband med genomförandet av detaljplanen. 

 

Bebyggelse 

I planområdet finns det ett flertal byggnader. Majoriteten av dessa är för 

campingens och badgästers ändamål. I planförslaget kommer dessa byggnader att 

i den norra delen kunna kompletteras av exempelvis läktare och domarbås inom 

området utpekat för idrottsplats.  

 

Offentlig service 

Lessebo samhälle har en vårdcentral, vilken ligger cirka 10 km bort. 

 

Kommersiell service 

I centrala Hovmantorp finns det en matbutik samt restauranger. Det finns även en 

restaurang inom planområdet. 

 

Tillgänglighet och kollektivtrafik 

Inom 400 meter från planområdet finns det en busshållplats. Från planområdet är 

det också möjligt att gå till järnvägsstationen i Hovmantorp, avståndet är ca 

900 meter. 

 

Lek och rekreation 

Då de öppna ytorna i planområdet är bestående av gräs, träd och vegetation 

kommer planen att innebära en viss skillnad. Detta med hänsyn till att det blir 

möjligt att exploatera en större mängd än hur det ser ut i nuläget. Samtidigt 

kommer det läggas in restriktioner för att de gröna ytorna ska bevaras och 

fortsätta kunna användas av allmänheten på samma sätt som i nuvarande 

situation. 
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Gator och trafik 

Planområdet nås genom Bruksallén, vilken anknyter till det övriga gatunätet i 

Hovmantorps samhälle. 

 

Servitut 

Planområdet berörs av följande servitut:  

 0761-2017/7.1, Last, Ledningsrätt, Fjärrvärme 

 0761-16/4.1, Last, Ledningsrätt, Elektronisk kommunikation 

 

Riksintresse 

Planområdet ligger inte inom något riksintresse. 

 

Kulturmiljöprogram 

i den södra delen av planområdet finns det ett regionalt kulturmiljöprogram. 

2016-11-28 § 117 tog plan- och miljönämnden följande riktlinjer gällande denna 

form av områden. 

 Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra 

områdets eller det enskilda husets karaktär. 

 Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och 

exploatering ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska 

bebyggelsen. 

 Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om de 

inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt. 

 Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

bebyggelsen får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad 

gäller höjd eller utseende. 

 Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga 

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende 

och placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse 

och som inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård. 

 

Dessa riktlinjer togs fram för att säkerställa att områden med höga kulturvärden 

kunde utvecklas samtidigt som de bevarades. 

 

Strandskydd 

Planområdet berörs av strandskydd från Rottnen vilket för delar av planområdet 

kommer behöva upphävas.  

 

De särskilda skälen som åberopas för upphävandet är: 

 Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. 
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Dessa skäl uppfylls genom ett par sätt. Dels har en yta redan tagits i anspråk 

genom campingstugor med tillhörande servicebyggnad. En yta är belagd med 

tennisbanor, vilka kommer finnas kvar. Den yta som är söder om campingstugorna 

och servicebyggnaden är idag camping för husvagn/husbil. För att dessa ska få stå 

på samma plats mer än 24 timmar upphävs strandskyddet men hela ytan beläggs 

med prickmark för att ingen byggnation ska vara tillåten. 

 

Det andra skälet som åberopas är kopplat till den yta som i plankartan är 

markerad med RN. I nuläget är detta en del av campingen men för att viss 

idrottsverksamhet i form av exempelvis dragkamp ska kunna vara möjlig att ha 

inom området upphävs strandskyddet. Med hänsyn till detta införs det att 

byggnation i detta område endast får ske genom läktare, domarbås och 

omklädningsrum. Detta medför att tillåten typ av byggnation begränsas för att 

minimera påverkan i området. Övrig del av denna yta kan nyttjas genom 

exempelvis tältplats. 

 

För Park och Natur-områdena upphävs inte strandskyddet utan det kommer 

finnas kvar. 

 

Vattenskydd 

Den 15 december 1997 utkom det föreskrifter för vad som är tillåtet inom 

vattenskyddsområdet för Rottnen och Hacksjön. Vattenskyddsområdet delas i 

dessa föreskrifter in i fyra delar, inre och yttre för Rottnen respektive Hacksjön. 

Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområdet för sjön Rottnen.  

 

Detta innebär att hela planområdet berörs av föreskrifterna för yttre 

vattenskyddsområdet runt Rottnen. Vid all exploatering och verksamhet inom 

planområdet måste stor hänsyn tas till hur åtgärden påverkar vattenkvalitén. Vid 

alla arbeten måste plan- och miljöavdelningen godkänna åtgärden innan den får 

utföras för att säkerställa att föreskrifter följs och vattenkvalitén bibehålls. 

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

Planförslaget innebär ingen större förändring i hur området kommer användas i 

förhållande till dagens läge. Det finns redan idag befintlig bebyggelse inom 

planområdet. Planen innebär endast att vissa ytor som tidigare inte kunde 

bebyggas nu får den möjligheten. Dock införs det begränsningar gentemot hur 

nära Rottnen ny bebyggelse får komma vilket minimerar risken för negativ 

påverkan. 

 

Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta 

fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas, eller områden som av 

skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. 
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Planområdet berörs av strandskydd från Rottnen vilket för delar av planområdet 

kommer behöva upphävas. Dock kommer det lämnas en remsa närmast 

strandlinjen där strandskyddet inte upphävs med syfte att minimera påverkan.  

 

Planområdet påverkas i den södra delen även av kulturmiljöprogram där 

varsamhet måste tas vid ny byggnation. Dock kommer det i plankartan inte att ges 

möjlighet till någon byggnation i denna del. 

 

Ställningstagande och motivering 

Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande 

miljökvalitetsnormer avseende luft- eller vattenföroreningar 

 

Planförslaget 

Detaljplanen innebär att Hovmantorps camping med närområde kan utvecklas 

dels för camping men också för andra åtgärder inom exempelvis rekreation. 
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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 

Handläggning 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kapitlet 6 § Plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd juni 2017 

Samråd juni-juli 2017 

Beslut om granskning november 2017 

Granskning november-december 2017 

Antagande januari-mars 2018 

Laga kraft april-maj 2018 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 

detaljplanen inkommer.  

 

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. 

 

Huvudmannaskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 

 

Avtal 

Planavtal mellan kommunstyrelsen och plan- och miljöförvaltningen. 

 

Ansvarsfördelning och konsekvenser 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 

Plan- och miljöenheten 

Upprätta detaljplanen. 



10(11) 

Dnr: 2017.0075.214 

Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och 

miljönämnden. 

 

Kommunstyrelsen i Lessebo kommun 

Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 

planavtalet. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsreglering 

Hänvisning är till plankartan. 

 Kvartersmarken som är markerad med RN – Idrott, Camping ska styckas av 

från Hovmantorp 7:1 till en egen fastighet. 

 Kvartersmarken som är markerad med N – Camping, vid kvarteret 

Sångaren, ska styckas av från Hovmantorp 7:1 till en egen fastighet. 

 Kvartersmarken som är markerad med R1 – Tennisbana ska styckas av från 

Hovmantorp 7:1 till en egen fastighet. 

 Kvartersmarken som är markerad med N – Camping, vid kvarteret Sliparen, 

ska styckas av från Hovmantorp 7:1 till en egen fastighet. 

 

De två områdena med N - Camping sydost om gång- och cykelbanan ska inte 

styckas av utan ska vara kvar på Hovmantorp 7:1. 

 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 

 

Fastighetsägare 

Berörda fastighetsägare framgår av texten ovan. 

 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt kan bildas för de ytor som i plankartan är markerade med u-område. 

 

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Planavgift har reglerats i ett planavtal mellan sökanden och Plan- och 

miljönämnden. 

 

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet endast är exploaterat i den södra delen är en geoteknisk 

undersökning nödvändig för planområdets norra del i samband med eventuell 

byggnation. Dock har en geoteknisk undersökning redan gjorts vilken hittade ett 

barklager med ett djup av ca 0,5 meter. Ytan som dock är identifierad är relativt 

liten och ligger delvis utanför planområdet. 
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Vatten och avlopp 

Ledningar för både vatten och avlopp går inom planområdet. De ledningar som är 

allmännyttiga markeras i plankartan med ett 4 meter brett u-område med 

ledningen i centrum och prickmark. 

 

Ledningar 

Fjärrvärmeledningar finns bland annat i Bruksallén. De som är allmännyttiga 

markeras med u-område och prickmark. Samma princip har använts för de 

elledningar som korsar planområdet. ingen trädplantering får ske inom 2 meter 

från ledningar. Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller 

skada på ledningar i samband med genomförande av detaljplanen 

 

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för respektive teknisk 

infrastruktur. Vid transformatorstationen, markerad med E i plankartan, får ingen 

brännbar byggnadsdel eller något upplag placeras närmare än 5 meter från 

transformatorstationen 

 

Dagvatten 

Stora delar av planområdet är i dagens läge bestående av grönytor. Detta gör att, 

även vid eventuell exploatering, dagvatten kan tas omhand inom planområdet 

utan några ledningar. Dagvatten ska i första hand tas om hand inom respektive 

kvartersmark, men kan även alternativt ledas till grönområde inom planområdet. 

 

Avfall 

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

 

Medverkande tjänstemän 

Lina Mohager (byggnadsinspektör), Ullabritt Rundqvist (miljösamordnare), Kjell 

Kågestad (byggnadsingenjör). 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-12-18 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


