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Planprogram för östra Hovmantorp, 

Lessebo kommun, Kronobergs län  
 

 
 

Lessebo kommun har tagit fram en samrådshandling till 

planprogram för östra Hovmantorp. Planprogrammet visar hur den 

östra delen av Hovmantorp som helhet kan utvecklas i framtiden på 

ett hållbart sätt. Programmet ska nu samrådas enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900) 5 kap. 10-11 §§. Samrådet vänder sig till alla 

som kan ha intresse av programmet såsom kommunmedborgare, 

myndigheter, organisationer, föreningar m.fl.  

 

Samrådstiden är mellan 22 augusti 2022 - 30 september 2022.  
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Vad är ett planprogram 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett 

planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda principella 

riktlinjer, förutsättningar och visioner. Planprogrammet ska även 

visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och 

intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen.  

Läge  

Det aktuella programområdet utgör cirka 190 hektar mark och 

ligger i den östra delen av Hovmantorp. Det tänkta området 

sträcker sig ungefär från Riksväg 25/Centralgatan och vidare 

söderut ned till och med Kolarevägen ut mot Ormeshaga.  

Syfte  

Syftet med detta planprogram är att ta ett helhetsgrepp över östra 

Hovmantorps utveckling. Avsikten är att programmet ska förmedla 

kommunens vision och intentioner för områdets övergripande 

karaktär och framtida utveckling. Planprogrammet skall även 

redovisa förslag på placering av ny planskildkorsning mellan väg 

834 och järnvägen samt presentera utvecklingsförslag för till 

exempel befintliga och framtida bostads- och verksamhetsområden. 

Hur lämnar jag synpunkter 

Eventuella synpunkter på planprogrammet ska lämnas skriftligen 

till kommunstyrelsen senast fredag den 30 september 2022, 

antingen via e-post till kommunstyrelsen.lessebo@lessebo.se eller 

med vanlig post till Lessebo kommun 365 80 Lessebo.  

Här finns samrådsförslaget 

Samrådsförslaget finns under samrådstiden tillgängligt digitalt på 

Lessebo kommuns hemsida; www.lessebo.se/detaljplaner 

För frågor och vid önskan om ett eget exemplar av 

planprogrammet, antingen elektroniskt eller via post är du 

välkommen att höra av dig till: Sayf Noel, planarkitekt, telefon 

0478-125 53 eller e-post sayf.noel@lessebo.se 

Vad händer sedan?  

Planprogrammet ställs ut för samråd. Under samrådstiden ges 

berörda möjlighet att lämna in synpunkter på det aktuella 

programförslaget. Eventuella synpunkter som kommer in under 

samrådstiden sammanställs i en samrådsredogörelse. Efter 

samrådet är det vanligt att kommunen successivt gör en eller flera 

detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet 

täcker. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men 
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antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling 

som kan överklagas.  

 

 
Med vänliga hälsningar  

Sayf Noel 
  
Sayf Noel 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 


