
 

1(4) 
Dnr: 2016.0447.214 

Datum 2017-01-11 
Antagandehandling 

 

Samrådsredogörelse för förslag till ny detaljplan för 

Oxnabben 6 m.fl 
 

 

 

  

Planområdet 



 

2(4) 
Dnr: 2016.0447.214 

Datum 2017-01-11 
Antagandehandling 

 

Innehållsförteckning 
Samrådets genomförande ............................................................................................... 3 

Detaljplanens genomförande ......................................................................................... 3 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag ........................................................... 3 

Inkomna synpunkter ...................................................................................................... 3 

Barn- och utbildningsnämnden .................................................................................. 3 

Bemötande............................................................................................................... 3 

E.on ............................................................................................................................. 3 

Bemötande............................................................................................................... 3 

Kommunstyrelsen ....................................................................................................... 3 

Bemötande............................................................................................................... 3 

Lantmäteriet................................................................................................................ 4 

Bemötande............................................................................................................... 4 

Länsstyrelsen .............................................................................................................. 4 

Bemötande............................................................................................................... 4 

Sakägare: Kjell och Siv Lorensson .............................................................................. 4 

Bemötande............................................................................................................... 4 

Sakägare: Tekniska förvaltningen .............................................................................. 4 

Bemötande............................................................................................................... 4 

Trafikverket ................................................................................................................. 4 

Bemötande............................................................................................................... 4 

 

 

  



 

3(4) 
Dnr: 2016.0447.214 

Datum 2017-01-11 
Antagandehandling 

 

Samrådets genomförande 
Förslaget till ny detaljplan för Oxnabben 6 i Hovmantorps samhälle har varit ute för 

samråd under perioden 2016-12-05 till 2017-01-08. Efter samrådet ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget 

kan gå vidare till nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med begränsat förfarande, vilket innebär att förslaget endast 

skickas ut för samråd innan antagande. 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under yttrandetiden har plan- och miljöförvaltningen tagit emot 5 svar varav 3 har 

inneburit yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning 

av respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter 

yttrandet. Även de svar som plan- och miljöförvaltningen har tagit emot som inte 

innebär någon erinran kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

Inkomna synpunkter 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

E.on 

E.on har inget att erinra. Dock påpekar de att det längs vägen finns 

lågspänningsjordkabel, kabelskåp samt servisledning till fastigheten. Om något av 

detta skulle påverkas av planförslaget åligger det inte E.on att stå för kostnaderna. 

Bemötande 

Kommentarerna noteras. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen erinran men påpekar att fastighetsbeteckningarna i kartan är 

något stora. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. Dock är fastighetsbeteckningarna inskrivna och övervakas av 

både Metria och kommunen, vilket gör att det inte bara går att ändra av kommunen. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande angående vattenskyddsområdet och att 

planområdet ligger inom den inre skyddszonen. Det anges på plankartan att 

befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområde ska följas, men Länsstyrelsen 

önskar en koppling till planbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på att detaljplanen tas fram med begränsat 

förfarande. 

Bemötande 

Kommentarerna noteras och följande text läggs in angående vattenskyddsområdet i 

plan- och genomförandebeskrivningen, sida 5, rubrik Vattenskyddsområde: 

Planområdet ligger inom den inre skyddszonen för Hovmantorps vattentäkt. 

Detta medför att stor hänsyn måste tas vid eventuell exploatering av 

fastigheten. Befintliga restriktioner gällande vattenskyddsområdet ska följas, 

vilket även står i plankartan. 

Sakägare: Kjell och Siv Lorensson 

Sakägarna har inga synpunkter utan ställer sig positiva till planförslaget. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

Sakägare: Tekniska förvaltningen 

Sakägarna har inga synpunkter utan ställer sig positiva till planförslaget. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

Trafikverket 

Trafikverket har inga synpunkter. 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


