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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för Vega 8 m.fl i Hovmantorps samhälle har varit ute för 

granskning under perioden 2017-12-18 till 2018-02-04. Efter granskningen 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 standardförfarande, vilket innebär att förslaget kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljönämnden tagit emot 9 svar varav 4 har inneburit 

yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även 

de svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

E.ON 

Eon saknar ett u-område för en kabel som går längs med Vega 5s västra gräns. 

 

Bemötande 

Plankartan ses över och u-område läggs in. 

 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen erinran. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 
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Luftfartsverket 

Luftfartsverket har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen saknar en motivering till bedömningen att planens genomförande inte 

kommer påverka MKN för vatten. Dessutom saknas redovisning hur dagvatten ska tas 

omhand. Bullerberäkningen bör ses över med hänsyn till ekvivalent ljudnivå per dygn 

samt andelen tung vägtrafik. 

 

Bemötande 

Texten om MKN för vatten förtydligas i plan- och genomförandebeskrivningen på sidan 

2, rubrik Planens förenlighet med 5 kap MB: 

Recipient för dagvatten från området är sjön Rottnen, vilken har god kemisk ytvattenstatus 

och beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt VISS. Mängden ny hårdgjord yta bedöms 

till största delen komma från nya bostäder då den yta som är utpekad för parkering i tre 

våningar redan är hårdgjord. Dessutom bedöms grönytor att kunna bevaras till stor del. 

Detta medför att påverkan på mängden dagvatten genom planförslaget inte bedöms vara 

särskilt stor. Dagvattnet rinner från planområdet genom ledningar till ett grönområde 

längs med tågrälsen och stationen i Hovmantorp där det infiltreras till en bäck som rinner 

ut i Rottnen. 

 

Dessutom ses alla bullerberäkningar över med hänsyn till dygnsekvivalent och med 

hänsyn till mängden tåg som förväntas trafikera sträckan 2040. 

 

Sakägare: Matilda Wallin och Johannes Bredmar 

Sakägarna har lämnat in samma yttrande under granskning som under samrådet, 

nämligen:  

Sakägaren påpekar att planerna kommer innebära stor olägenhet och stress. Detta då 

deras fastighet kommer vara omsluten av stora lägenhetskomplex och parkeringshus.  

 

Sakägaren undrar hur kommunen har tagit hänsyn till miljöbalken och dess allmänna 

hänsynregler. Speciellt kring olägenheter för människors hälsa och 

rimlighetsavvägningen. Nämner 1 kap 1§, 2 kap 1-2§ och 2 kap 6-7§ miljöbalken som 

referens.  

 

Sakägaren anser att eftersom det är en miljöfarlig verksamhet vill de se en 

miljökonsekvensbeskrivning. De undrar även hur kommunen har sett på enskildas 

intressen, vilket står i plan- och bygglagen. 
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Sakägaren avslutar med att påtala att eftersom de är sakägare kan de överklaga detta till 

förvaltningsrätten enligt 16 kap 12§ miljöbalken. Sakägaren överväger detta om 

kommunen inte drar tillbaka sitt beslut. 

 

Bemötande 

Med hänsyn till att det är samma yttrande och ingen ny information eller kunskap har 

framkommit är bemötandet samma som tidigare, nämligen: 

Fastigheterna som är föremål för planändring är belägna i centrala Hovmantorp och för 

att kunna erbjuda attraktiva bostäder som inte tar stora ytor i anspråk är det viktigt med 

förtätning. Att bygga lägenhetshus i centrala delar av samhällen är inget unikt för 

Hovmantorp utan en del av förtätningen. För att det inte ska bli några problem med 

parkeringsplatser har en yta avsatts för parkeringsändamål i tre våningar. Denna 

byggnad är beräknad till att vara samma höjd som ett enfamiljshus i två våningar.  

 

Det infördes i plankartan att fastigheten Vega 8 högst får vara 6 våningar till skillnad från 

samrådshandlingen där det var tillåtet med 8 våningar. Detta infördes i plankartan på 

följande sätt: III-VI, vilket står för Högsta antal våningar min-max III-VI. 

 

Bostäder räknas inte som miljöfarlig verksamhet och parkeringen är beräknad till att 

bestå av mindre än 200 parkeringsplatser. En miljökonsekvensbeskrivning krävs inte i 

den aktuella planen eftersom den inte kommer medföra någon negativ miljöpåverkan. 

Detta har klarlagts genom den behovsbedömning som har tagits fram i samband med 

planen. Behovsbedömningen tydliggörs kring människors hälsa. 

 

En detaljplan överklagas inte till förvaltningsrätten utan till mark- och miljödomstolen. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket nämner att planförslaget ger möjlighet att bygga hela vägen till 

tomtgränsen för fastigheten Tor 12. Detta innebär 15 meter närmare än befintlig 

bebyggelse vilket är inom 30 meter från riksväg 25s vägområde. Med hänsyn till detta 

bör en bestämmelse läggas in som förhindrar främst bostadshus från att byggas i detta 

område. Ny byggnation får inte placeras på ett sätt som kan medföra restriktioner på 

riksväg 25 och dess funktion.  
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Trafikverket anser det direkt olämpligt att i detta läge tillåta bostadsbebyggelse närmare 

riksväg 25 än dagens bebyggelse. En reglering bör därför införas i planen på liknande 

sätt som gäller i nuvarande plan för området närmast riksväg 25. Denna kan utformas 

antingen som prickmark eller som mark där enbart komplementbyggnader, garage, 

soprum eller liknande får uppföras 

 

För de områden som är mest utsatta för höga bullernivåer och där ekvivalent och 

maximal ljudnivå överstigs bör en planbestämmelse införas att genomgående 

lägenheter och tyst sida måste skapas. Detta för att det i bygglovsskedet ska vara tydligt 

att bullerfrågan särskilt måste beaktas, vilket gäller både för nya och befintliga områden. 

 

Bemötande 

Ytan mellan befintliga bostadshus och riksväg 25 beläggs med korspricksområde där 

endast komplementbyggnader får uppföras. Gränsen för detta område är som minst 35 

meter från riksväg 25s vägområde. 

 

Texten under generella bestämmelser i plankartan förtydligas med följande Alla bostäder 

ska ha tillgång till tyst sida. På detta sätt blir det möjligt även med lite mindre lägenheter 

att byggas under förutsättning att de klarar gällande riktvärden för bullernivåer.  

 

 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


