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Granskningens genomförande 
Förslaget till upphävande för del av stadsplaner för Flädingsnäs 1:3 och del av Lessebo 

9:1 har varit ute på granskning under perioden 24 januari till och med 14 februari 2023. 

Efter granskningen ska de synpunkter som kommit in under yttrandetiden 

sammanställas i en granskningsredogörelse. I redogörelsen gör kommunen ett 

ställningstagande till eventuella ändringar.  

Detaljplanens genomförande 
Upphävandet genomförs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget skickas ut 

för samråd och granskning innan antagande. 

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

Inkomna yttrande redovisas och kommenteras nedan.  

Inkomna synpunkter 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll 

Enligt 5 kap. 22 § Plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska Länsstyrelsen under 

granskningstiden yttra sig över planförslaget, om planförslaget enligt Länsstyrelsens 

bedömning innebär att någon av överprövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL inte följs 

eller tillgodoses.  

Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter 

Länsstyrelsen har 2022-12-21 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen har inga 

invändningar avseende de frågor som kan vara överprövningsgrundande enligt 11 kap. 

10 § PBL.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

2. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna till rubricerat ärende. Trafikverket 

håller fast vid sin bedömning från samrådet att detaljplanen inte har någon påverkan på 

statlig transportinfrastruktur och har därmed inget att erinra.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

3. E.ON 

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

ärende och har inga ytterligare synpunkter.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

4. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har redan lämnat ett yttrande för detaljplanen på detta område och 

avstår fram att lämna synpunkter på denna remiss.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

5. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Illustration/areal planbeskrivning 

I illustration över berörda fastigheter i planbeskrivningen, sida 6, är inte gränsen för 

upphävandet av stadsplanerna uppdaterad i nordöstra hörnet.  

Lantmäteriet noterar att uppgivna arealer i planbeskrivningen (både totalt och för 

respektive fastighet) inte ändrats mellan samråd och granskning. Kontrollera om denna 

fortsatt stämmer då området nu är mindre.  

Delar av planen som bör förbättras 

Plankartan 

Lantmäteriet noterar att det i samrådsredogörelsen står att en illustrationskarta har 

lagts till i planbeskrivningen som redovisar de fyra berörda stadsplanerna, i enlighet 

med samrådsyttrandet. Någon sådan karta finns dock inte i planbeskrivningen. Att 

utsnitt över de aktuella stadsplanerna lagts till i planbeskrivningen är jättebra, men även 

en gemensam illustrationskarta 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 idag gäller var.   

Rättigheter 

När de två rättigheterna som inte berörs togs bort ur avsnittet har det missats att det 

står om servitut i andra meningen, på två ställen. Den aktuella rättigheten är en 

ledningsrätt, vilket står i första meningen.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Illustration över berörda fastigheter i planbeskrivningen har reviderats.  

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

berörda stadsplaner. 

Felskrivning om uppgivna arealer och befintlig rättighet har korrigerats. 
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6. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg avstår från att yttra sig över rubricerat upphävande.   

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

7. Kommunstyrelsen 

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

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Fastighetsägare till Prästkragen 5 

Ert svar på min oro om uppbyggnad av vindkraft är att i dagsläget finns inga planer på 

uppbyggnad av vindkraft. Vad har ni för garantier att det inom en 10-års period i eller i 

områden i närheten av planändringen inte uppförs vindkraft. Om ni inte kan garantera 

att vindkraft inte kommer att uppföras i eller i närheten av de aktuella områdena inom 

en 10-års period kvarstår min motsättning av planändringen. 

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Det finns inga planer på uppbyggnad av vindkraft i hela Lessebo kommun 

överhuvudtaget.  

 

____________________ 

Sayf Noel, Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen 


