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2. Samrådets genomförande 
Förslaget till upphävande av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 9:1 vid 

reningsverket har varit ute på samråd under perioden 24 januari till och med 14 februari 

2023. Efter samrådet ska de synpunkter som har kommit in under yttrandetiden 

sammanställas i en samrådsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett 

ställningstagande till eventuella ändringar.  

3. Detaljplanens genomförande 
Detaljplanen genomförs med ett förenklat standardförfarande, vilket innebär att 

förslaget skickas ut för samråd innan antagande. 

4. Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 
Under samrådstiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 8 yttranden. 

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

5. Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 

Länsstyrelsen har med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden, inget att erinra mot förslaget till upphävande av detaljplan.  

ÖVERPRÖVNINGSGRUNDANDE FRÅGOR 

Enligt 11 kap. 10 § Plan- och bygglagen (PBL). 

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 OCH 4 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvar (lågflygningsområde med 

påverkansområde). Riksintresset bedöms inte påverkas av planförslaget.  

 

STRANDSKYDDSOMRÅDE ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN (MB) 

För sjön Öjen gäller ett generellt strandskydd på 100 meter. Inom delar av planområdet 

är strandskyddet idag upphävt, men då detaljplanerna delvis upphävs, återinträder 

strandskyddet där. I samband med bygglov eller andra åtgärder inom området, får 

strandskyddet sökas.   

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Påverkas inte av planförslaget.  

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 

Enligt 5 kap. 11a § PBL och 6 kap. 11 och 12 §§ MB. Kommunen har i en undersökning, 

enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966), kommit fram till att ett 

genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 
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RÅDGIVNING OM ALLMÄNNA INTRESSEN 

Enligt 5 kap. 14 § Plan- och bygglagen. 

KOPPLING TILL ÖVERSIKTSPLANEN SAMT TIDIGARE PLANLÄGGNING 

Det föreslagna området är redovisat i kommunens gällande översiktsplan, antagen år 

2018, som ”befintliga verksamheter, inkluderar industri”. Gällande detaljplaner för 

området är 07-LEO-138 B, 07-LEO-423 B och 0761-P85/4 B. Planerna medger 

användningarna allmänt ändamål, park och planering. Genomförandetiden har gått ut 

för samtliga detaljplaner.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna till rubricerat ärendet. Syftet med 

detaljplanen är att upphäva delar av gällande stadsplaner då markinnehavet i dagsläget 

inte överensstämmer med verkligheten samt att möjliggöra en lantmäteriförrättning. 

Upphävandet innebär enligt kommunen ingen förändring av varken fysisk miljö eller 

markanvändning inom området. Planområdet är beläget cirka 50 meter från Kust- till 

kustbanans spårområde, vilket är klassat som riksintresse för kommunikationer. I övrigt 

har Trafikverket inget att erinra mot planförslaget.  

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

3. Region Kronoberg 

Region Kronoberg har tagit del av rubricerad detaljplan och har ingenting att erinra. 

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

4. E.ON 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 

ärende och har följande synpunkter: Inom den delen som upphävs har E.ON 

markförlagda låg- och mellanspänningskablar i osäkert läge, se bifogad karta. Kablarnas 

läge måste säkerställas innan markarbete påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i 

fält via ledningskollen. Se eller via vår hemsida: www.eon.se/privat/kundservice/skydda-

ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html  

 

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens 

medgivande uppföras på närmare avstånd än 3 meter från ledningen. Inte heller får 

utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras ovanför 

ledningen, så att reparation och underhåll försvåras. För information så har E.ON även 

en transformatorstation (LBO-029) och det upphävda området kommer att drabbas av 

restriktionsområde där man inte få placera byggnader inom 5 meter från 

transformatorbyggnaden. Vi förutsätter att elnätet kan bibehållas i oförändrat skick 

http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
http://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-nara-ledning.html
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samt att vi framöver kommer att tillfrågas, i kommande bygglovsansökningar. Kostnader 

för eventuell flyttning/ombyggnation eller skada av E.ONs anläggningar i samband med 

det upphävda planförslaget bekostas av exploatören. Vid avstyckning av tomter så ska 

rättigheter för anläggningar föras över till de nytillkomna fastigheterna, vilket sker i 

samband med en fastighetsreglering. Underlag (inklusive excelmall E.ON) skickas till vår 

gemensamma inkorg för dessa ärenden fastighetsregleringar 

FastighetsregleringarElnat.EESV@eon.se  

 

Under förutsättning att man tar hänsyn till ovan så har E.ON inget att erinra mot 

upphävande av detaljplan.  

 

 
 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbeskrivningen kompletterats med information från E.ON:s yttrande.  

5. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktigt frågor där planen måste förbättras. 

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdesgräns 

Gränsen mellan Flädingsnäs 1:3 och Lessebo 9:1 verkar oklar. Vid nu aktuellt förslag till 

upphävande av stadsplaner påverkas detta framförallt längst i sydväst, där gränsen för 

upphävande enligt plankartan går in något på Flädingsnäs 1:3. Lantmäteriet vill påminna 

om att upphävandet av del av 0761-P85/4 inte påverkas om gränsen visar sig ha ett 

annat läge. Risken med att upphäva planen i området utan att ha koll på gränsens rätta 

läge är att det inte riktigt blir som avsikten var.  

mailto:FastighetsregleringarElnat.EESV@eon.se
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Förtydligande var aktuella planer gäller idag 

Inbördes gränser mellan de tre berörda stadsplanerna, tillsammans med 

planbeteckningar, bör läggas in i plankartan. I planbeskrivningen, sida 7, finns utsnitt 

över de aktuella stadsplanerna. En gemensam karta över de inbördes gränserna mellan 

de aktuella stadsplanerna skulle underlätta förståelsen mycket. Detta då kartorna går in 

över varandra och det kan vara svårt att förstå vilken som gäller var. På sida 7 i 

planbeskrivningen står att stadsplan 0761-P85/4 gäller inom Flädingsnäs 1:3. Denna 

gäller även inom Lessebo 9:1 i område som avses upphävas.   

Rättigheter 

I planbeskrivningen, sida 13, står att det inte finns några befintliga rättigheter inom 

området. Inom området finns dock ledningsrätt 07-HOJ-415.1, med ändamål vatten och 

avlopp. Ledningsrätten behöver redovisas tillsammans med en beskrivning av hur 

denna påverkas vid genomförandet av detaljplanen.  

Delar av planen som bör förbättras. 

Ansvar för ansökan om och kostnader för fastighetsbildning 

Det anges inte något om vem som ansöker om respektive bekostar den 

fastighetsbildning som beskrivs i planbeskrivningen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Gränserna har vid kontroller visat sig stämma mycket bra i hela området och att de 

gränser som används i grundkartan har tillräcklig kvalité för upphävandet.  

En gemensam illustrationskarta har lagts till i planbeskrivningen som redovisar de tre 

berörda stadsplaner. 

Felskrivning om befintlig ledningsrätt och kostnader för fastighetsbildning har 

korrigerats. 

6. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg avstår från att yttra sig över rubricerat upphävande.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 

ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.   

 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  
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8. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har några synpunkter på förslaget till detaljplan. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

 

____________________ 

Sayf Noel, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 


