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Figur 1 – Översiktskarta med planområdet markerat med rött.  
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Inledning 

En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser. Till varje detaljplan finns en 

plan- och genomförandebeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket sätt 

den ska genomföras. Avsikten är att alla som berörs av detaljplanen ska förstå vilka 

konsekvenserna blir när planen genomförs. Plankartan är den handling som är juridiskt 

bindande och anger till exempel vad som ska vara allmän platsmark, kvartersmark 

(privat mark) och hur bebyggelsen ska regleras. Plankartan ligger till grund för 

kommande bygglovsprövning. Plan- och genomförandebeskrivningen har ingen egen 

rättsverkan. Kommunen upprättar även en undersökning om betydande miljöpåverkan 

för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

eller inte. Om kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande 

miljöpåverkan behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser  

• Plan- och genomförandebeskrivning  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Sågverket 2, 5 och 6 inkom 2020-11-25 från 

Bakers AB i Lessebo. Syftet med detaljplanen är att pröva en större sammanhängande 

industrifastighet inom kvartersmark för industri som i gällande detaljplan delas av en 

kommunal väg, Hyvelvägen. Planförslaget innebär att mark som i gällande detaljplan är 

allmän platsmark, gata eller torg, får tas i anspråk för industriändamål. För att 

möjliggöra ett förvärv måste gällande detaljplan ändras. 

Utöver detta är syftet också att återställa den kommunala vägen för att säkerställa 

allmänhetens tillgång till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. 

Detaljplaneförslaget innebär främst administrativa ändringar då planen till stor del 

anpassas till redan gällande markförhållanden.  

Planprocessen 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5:e kapitlet, Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900). Under samrådskedet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en samrådsredogörelse. 

Eventuella ändringar förs in i förslaget och sedan skickas planhandlingarna ut för 

granskning. Under granskningsskedet görs planförslaget tillgängligt för allmänheten 

som återigen har möjlighet att inkomma med synpunkter.  

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Efter att granskningstiden tagit slut görs ett utlåtande där inkomna yttranden 

sammanställs. Eventuella justeringar görs innan planen går upp för antagande. Den som 

inte senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter kan förlora rätten att 

överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen antas av Kommunstyrelsen. 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att planen har antagits och beslutet har 

anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklagas. När planen har vunnit 

laga kraft börjar bestämmelserna gälla och den blir juridiskt bindande.  

Plandata 

Läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet är beläget i den västra delen av Lessebo samhälle, väster om Brogatan 

och innefattar den kommunala vägen Hyvelvägen. Öster om planområdet ligger 

järnvägsspåret (Kust till kustbanan). Planområdet är beläget cirka 23–35 meter från 

Kust till kustbanans spårområde. I nordväst gränsar området till sjön Öjen, i söder 

av ytterligare industrifastigheter och i nordöst övergår sedan landskapet till 

skogsmark som utgörs av allmän platsmark och ägs av Lessebo kommun. 

Planområdets areal är 4,8 hektar.  

 

Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Sågverket 2  - Bakers Aktiebolag i Lessebo                                                                                             

Sågverket 5 och 6 - Diesner Invest Aktiebolag                              

Lessebo 11:2  - Staten Trafikverket                                        

Lessebo 2:86 och 9:1 - Lessebo kommun                             

Figur 3 – Bilden ovan visar en illustration över berörda fastigheter inom planområdet.  
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Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-12-22 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Lessebo kommun (2018) pekar ut det aktuella planområdet som 

”Befintliga verksamheter, inkluderar industri”. I förslaget till översiktsplan föreslås en 

ny trafikled för fjärrtrafik väster om samhället mellan järnvägen (Kust till kustbanan) 

och industriområdet vid sjön Öjen. Intentionerna med planförslaget bedöms dock inte 

förhindra en eventuell anläggning av en ny led för fjärrtrafiken i framtiden. Detaljplanen 

kan därmed inte anses avvika från intentionerna i kommunens översiktsplan.   

Figur 4 – Markanvändningskarta från gällande översiktsplan där planområdet ”Z1” är utpekat för befintliga 

verksamheter, inkluderar industri. 
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Detaljplan 

Figur 5 – Gällande detaljplan för aktuellt planområde, lagakraftdatum 1985-04-15.   

Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för Sågverksområdet, Lessebo 

samhälle”, lagakraftvunnen den 15 april, 1985. I gällande detaljplan är Sågverket 2, 5 

och 6 planlagd för industriändamål och berörda delar av Lessebo 9:1, 2:86 och 11:2 som 

allmän platsmark - park eller plantering, gata eller torg samt gatutrafik. Byggnader får 

uppföras till en byggnadshöjd om 8,0 meter. Byggrätten styrs inte i gällande plan. När 

nu aktuellt planförslag antagits och vunnit laga kraft ersätter planförslaget gällande 

detaljplanen från 1985 i berörda delar. 

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Inom planområdet varierar marknivåerna från ca +147,8 i nordöst, ca +148,8 i nordväst 

och ca +149,2 – +149,7 i de centrala och södra delarna. Marken inom planområdet 

består förutom industribyggnaderna av hårdgjorda markytor, belagda med asfalt eller 

grus. Det finns även mindre områden med viss växtlighet (gräs, sly och enstaka träd) 

inom planområdet. Nordväst och nordöst om planområdet finns ett område som är 

skogbevuxet med lövträd och björksly. Kommunen bedömer att inga naturvärden 

kommer att påverkas negativt av planens genomförande, då ytan till stor del redan är 

exploaterad. Inga skyddsvärda träd eller trädallé finns inom planområdet. Planförslaget 

medför inga förändringar jämfört med nuläget. 
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Figur 6 – Bilder som visar vegetationen inom planområdet.    

Befintlig bebyggelse  

Planområdet är bebyggt och består av ett flertal byggnader som används för 

industriändamål, främst enkla volymer med plåt- och tegelfasad. Bakers AB 

(Bakersgruppen) bedriver idag verksamhet inom planområdet som tillverkar 

framför allt bageri- och storköksutrustning, arbetsbord och kringutrustning för 

lager och industri. Industribyggnaderna är från olika tid och placerade enligt 

verksamhetens behov på fastigheterna. Obebyggd mark inom planområdet kommer 

främst att användas för bland annat körytor, uppställning och parkering kopplade 

till industriverksamheten. Det finns ingen bostadsbebyggelse inom planområdet 

och detaljplanen möjliggör inte för att bygga bostäder. Närmaste bostadshus är 

belägna cirka 70 meter öster om planområdet. Detaljplanen förändrar inte gällande 

förutsättningar för bebyggelse. 

 

Inom planområdet införs bestämmelsen för industri ”J”. Användningen ”industri” 

innebär att det på området kan användas för produktion, lagring, partihandel och 

annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i 

användningen. Högsta byggnadshöjd föreslås bli 12 meter. Byggnadshöjd innebär 

högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Exploateringsgraden 

regleras inte. Avsikten med detta är dock med utgångspunkt att byggnation ska ske 
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på ett mer flexibelt vis än vara begränsande. Prickmark där marken inte får förses 

med byggnad har införts. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Bilder som visar befintliga 

industrilokaler   

Geotekniska förhållande  

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarten i 

och omkring planområdet av morän och fyllnadsmaterial med jordlager som har hög 

genomsläpplighet. Jorddjupet i planområdet bedöms vara 5–10 meter. 
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Inom planområdet bedöms föreslagen användning i form av industri- och 

tillhörande komplementbyggnader kunna grundläggas på konventionellt sätt utan 

grundförstärkningsåtgärder.  

Radon  

Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 

radonförekomst. Om höga radonvärden uppmäts i samband med exploatering av marken 

ska ny bebyggelse konstrueras radonsäkrade.  

Fornlämningar  

Det finns, enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök, inga kända eller registrerade 

fornlämningar inom det aktuella planområdet. Alla fornlämningar såväl kända som 

okända är skyddade enligt kulturmiljölagen. Skulle det i samband med exploatering 

eller andra markarbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 

arbetet avbrytas och anmälan göras till Länsstyrelsen i Kronobergs län.  

Risk för skred/höga vattenstånd 

Det finns inga uppgifter som tyder på att det inom planområdet skulle förekomma risk 

för ras eller skred. Inga kända förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar 

finns i anslutning till området. Men det är ändå viktigt att beakta sjön Öjen då 

planområdet ligger väldigt nära strandlinjen. En lägsta färdig golvhöjd på minst +149,0 

meter över havet införs för att förhindra att nya bebyggelse anläggs så lågt att risk finns 

för eventuell översvämning till följd av kraftiga störtregn. Källare får inte byggas för att 

undvika problem med hög översvämningsrisk från sjön, detta regleras med ”b2”.   

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Lek och rekreation  

Inom planområdet och nära omgivning saknas områden för lek- och rekreation. I 

Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för 

rekreation. 

Parkering 

Parkeringsbehov för bilar och cyklar ska lösas inom fastigheten.  

Markföroreningar 

Enligt länsstyrelsens databas för förorenade områden (EBH-stödet), finns 

potentiellt förorenad mark från verksamhetsindustri inom planområdet, då det har 

bedrivits olika verksamheter vid det före detta sågverk i Lessebo under lång tid. 

Inom hela sågverksområdet har dock ett flertal undersökningar och 

saneringsåtgärder utförts. På nästa sida presenteras en sammanfattning av tidigare 

utförda miljötekniska undersökningar/utredningar inom området. 
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• Lessebo sågverk, översiktlig miljöteknisk undersökning, MIFO fas 2 samt 

historisk utredning av verksamheterna inom området (Mark & 

Vatteningenjörerna AB, 2008-10-06). 

• Åtgärder och riskvärdering Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2010-

05-20). 

• Huvudstudie Lessebo Sågverk (Golder Associates AB, 2011). 

Huvudstudien visade tre delområden behöver åtgärdas, 

tryckimpregneringen, gamla Sågverket och tjärfabriken.  

• Schaktsanering etapp 1 inom Lessebo Sågverk (Kontrollprogram för 

schaktsanering, Golder Associates AB, 2013-01-11).  

• Kompletterande markundersökning, Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk 

PM, Golder Associates AB, 2013-08-30). 

• Avgränsning av dioxin vid f.d. Dopplatsen, Lessebo Sågverk (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2013-12-04). 

• Sammanfattande PM över föroreningssituation inom Tjärfabriksområdet, 

Lessebo Sågverk – rekommendationer avseende åtgärder (Teknisk PM, 

Golder Associates AB, 2015-01-29). 

• Åtgärdsstrategier, riskreduktion, masshantering m.m. Lessebo f.d. Sågverk 

etapp 2 tyckimpregneringsområdet (Tekniskt PM, Golder Associates AB, 

2015-03-11).  

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 1 Gamla 

Sågen/Dopplatsen (Golder Associates AB, 2015-04-08). 

• Provgropsgrävning för utredning av schaktbarhet samt provpumpning och 

analys av schaktvatten (Golder Associates AB, 2015-12-18). 

• Rapport om efterbehandling – Lessebo sågverk (Svevia AB, 2017-06-30). 

Efter avslutad sanering hade halterna arsenik minskat kraftigt och 

åtgärdsmålen uppnåtts. 

• Slutrapport åtgärdsobjekt Lessebo f.d. Sågverk – etapp 2 

Tryckimpregneringen (Golder Associates AB, 2019-09-13).  

 

Ovan nämnda undersökningar finns tillgängliga på 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Planområdet är tidigare sanerat för markanvändningen industrimark (mindre 

känslig markanvändning – MKM-område), där marken lämpar sig för industri, 

kontor eller trafik- och parkeringsytor. Ingen provtagningsplan har i nuläget 

upprättats. Detta påverkar inte genomförandet av planförslaget eftersom befintlig 

verksamhet är tänkt att fortsätta även efter antagandet av planen. Men om ny eller 

ändrad inriktning av industriverksamheten sker kan det bli aktuellt med 

markundersökning. Hyvelvägen kommer inte heller att påverkas men vid 

eventuella framtida grävarbeten under Hyvelvägen som går genom området ska 

markundersökningar genomföras för att säkerställa att åtgärden inte för med sig 

några negativa konsekvenser. Påträffas föroreningar sedan i samband med 

provtagning ska dessa saneras till nivån för mindre känslig markanvändning 

(MKM). Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten.  

 

Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken ska den som äger brukar en fastighet ska oavsett 

om området tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
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upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om föroreningar påträffas, till 

exempel vid schaktning ska tillsynsmyndigheten informeras för samråd om hur 

hantering av schaktmassor och sanering skall ske (MB kap. 10§ 9). 

Figur 8 – Utdrag ur länsstyrelsens register över potentiella och konstaterade förorenade områden. 

Servitut  

Planområdet berörs av följande servitut: 

• 0761–85/13.3, Förmån, Officialservitut, Väg 

• 0761–85/13.4, Last, Officialservitut, Väg 

• 0761–86/7.1, Ledningsrätt, Avlopp 

• 0761–86/7.2, Last, Officialservitut, Industrispår 

• 0761–86/7.3, Last, Ledningsrätt, Starkström 

Riksintresse 

Hela planområdet är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § MB. Det 

gäller område med särskilt behov av hinderfrihet, ett lågflygningsområde med 

påverkansområde. Planförslaget innefattar inga höga objekt som kan påverka 

flygsäkerheten. 

 

Järnvägen Kust- till kustbanan öster om planområdet är utpekad som riksintresse 

av Trafikverket. Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas av 

planförslaget. 
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Offentlig och kommersiell service 

Ingen kommersiell service finns inom eller i direkt anslutning till planområdet, men det 

finns service inom närområdet (gång- och cykelavstånd). Centrala Lessebo ligger endast 

1 km bort från planområdet och där finns bland annat en sporthall, skola för låg- och 

mellanstadiet, bibliotek, folktandvård, Folkets hus, livsmedelsbutiker och restauranger. 

Lessebo tätort har en vårdcentral. 

Gator och trafik 

Genom planområdet går en befintlig kommunal väg, Hyvelvägen med reglerad 

hastighet 40 km/tim som avslutas med en vändplan och därefter övergår den i en mindre 

grusväg mot norr. Hyvelvägen delar industriområdet i två delar, vilket medför att vägen 

fungerar som köryta för de som arbetar inom området och rör sig mellan dessa 

verksamheter. På vägen blandas tunga transporter med truckar och andra arbetsfordon 

som är relaterad till Bakersgruppens industriella verksamhet samt oskyddade trafikanter 

som vill tillträda skogen och sjön Öjen använder denna väg. Bakersgruppen ser dagligen 

en fara i att allmänheten färdas på Hyvelvägen bland truckar med gods samt lastbilar. 

Bakersgruppen önskar ta över Hyvelvägen för att kunna integrera vägområdet i 

industrifastigheterna. Genomförandet av detaljplanen leder till att den idag kommunala 

vägen Hyvelvägen upphör vara en allmän gata och mark överförs till angränsande 

industrifastigheter. Detta innebär förbättrad logistik för verksamheten och att transporter 

kan ske på ett säkrare sätt. 

Figur 9 – Bilden till vänster visar Hyvelvägen. Bilden till höger visar grusvägen mot norr.   

 

En befintlig kommunal väg kommer att återställas med möjlighet till rundkörning runt 

verksamhetsområdet för bättre framkomlighet. Det innebär att Lessebo kommun har 

rådighet över marken och ansvarar för drift och skötsel. Detta för att säkerställa 

allmänhetens tillgänglighet till skogsområdet norr om planområdet och sjön Öjen. Den 

befintliga vägen sträcker sig från Brogatan vid järnvägsövergången i öster fram till 

Hyvelvägens nordligaste del. Vägen kommer att ha en körbredd på 3 meter med 

beläggning av grus. I detaljplanen regleras gatan som GATA1 – Lokalgata.  
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Figur 10 – Förslag på ny vägsträckning i blått som blir kommunal. Rött är befintlig väg som Bakersgruppen 

önskar ta över.  
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Direkt öster om planområdet går Brogatan som är en lokalgata, vilken kommer fortsätta 

ha sin nuvarande sträckning. Den skyltade hastigheten är 60 km/tim på Brogatan. 

Kommunen är väghållare. 

Figur 11 – Bilden visar Brogatan.  

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger cirka 450 meter från Lessebo station med tåg mot Växjö och Malmö 

och intill stationen stannar bussar som går till exempelvis Kosta, Skruv och Växjö. 

Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen för Lessebo samhälle. De gröna stråken 

visar gång- och cykelleder inom samhället. 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Buller från väg- och spårtrafik  

Planområdet påverkas av buller från två håll, dels från järnvägsspåret (Kust till 

kustbanan) och dels från Brogatan. Ljudnivåer från spårtrafik och vägar regleras från 

och med 2015 i förordningen (2015:216) om trafikbuller med ändring 2017:359. 

Förordningens riktvärden för trafikbuller utomhus avser endast bostäder och berör inte 

användningen som fastigheten Sågverket 5 m.fl, planläggs för. Naturvårdsverket har 

däremot riktlinjer gällande buller för ny industri till närliggande bostäder enligt 

följande: 

• 50 dBA vardagar mån–fre dagtid (06.00–18.00) 

• 40 dBA nattetid (22.00-06.00) 

• 45 dBA övrig tid 

Pågående verksamheter kommer att fortgå på samma sätt som i dag. Den närmsta 

omgivningen består av olika verksamheter som inte påverkas i så stor utsträckning av 

buller. Planområdet ligger inte heller i direkt närhet till gator med mycket 

genomfartstrafik. Majoriteten av trafiken inom industriområdet består av trafikanter 

med anknytning till verksamheterna inom området. Planförslaget medger ingen 

bostadsbyggnation och närmsta bostadsfastighet ligger på ett avstånd från plangränsen 

om cirka 70 meter. Vilket är ett relativt långt avstånd mellan verksamheter och bostäder 

och bedöms inte kunna störas av verksamhetens buller. Transporter till och från 

industriområdet kommer i framtiden fortfarande ske via Brogatan och Hyvelvägen, 

vilket gör att det inte bedöms bli någon belastning på boendemiljön jämfört med 

dagsläget. 

Kust- till kustbanans spårområde öster om planområdet är en transportled för farligt 

gods, vilket kan påverka omgivningen vid en trafikolycka eller annan olycka under 

transporten. Kust- till kustbanan trafikeras av framför allt persontåg men även en hel del 

godstransporter. Delar av planområdet, den befintliga kommunala vägen som ska 

återställas är belägen som närmast cirka 23 meter från Kust- till kustbanan och 

resterande planområde är beläget cirka 35 meter ifrån banan. Vid urspårning finns också 

en risk för att tåget träffar och skadar människor och byggnader i omgivningen, 

oberoende på om det rör sig om ett godståg eller persontåg. Huruvida personer i 

omgivningen skadas eller inte beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter 

urspårning. Risken för mekanisk påverkan av urspårande tåg begränsas till området 

närmast banan cirka 25–30 meter, vilket är det avstånd som urspårade vagnar i de flesta 

fall hamnar inom, se figur 12 på nästa sida.  Endast cirka 0,5 av urspårande tåg hamnar 

längre ifrån spåren än detta avstånd. För att säkra avstånd för störningar/olyckor från 

järnvägen planläggs ett område på 3 meter med prickmark där mark inte får förses med 

byggnader. Detta ger ett säkerhetsavstånd på 38 meter för ny industribebyggelse, detta 

anges som en skyddszon för riskhänsyn kring transportleder i RIKTSAM (riktlinjer för 

riskhänsyn i samhällsplaneringen).  

Markanvändningen som planeras är endast avsedd att möjliggöra verksamheter som inte 

bedöms vara av störningskänslig art. Människor kommer enbart att arbeta och/eller 

tillfälligtvis uppehålla sig här. Därför kan den grad av buller som ändå uppstår nära 

järnvägen godtas. Buller från trafiken på omgivande vägar bedöms kunna komma att 

öka något som en konsekvens av planförslaget, men planen bedöms ändå genomförbar. 

En riskanalys har därför inte tagits fram och skyddsåtgärder anses inte nödvändiga. Det 

finns ingen bebyggelse i närheten av den kommunala vägen. Eventuellt trafikbuller från 
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den nya vägen drabbar därför inga närboende. Den befintliga kommunala vägen 

kommer inte att passera genom järnvägen och bedöms inte påverka detta. 

Figur 12 – Illustration över schematisk urspårning och påverkansavstånd.  

Strandskydd 

Strandskydd gäller för sjöar och vattendrag enligt 7 kapitalet i Miljöbalken. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till sjön Öjen. För sjön Öjen gäller som regel 

ett strandskydd av 100 meter från strandlinjen både ut i vattnet och upp på land. I 

gällande detaljplan är strandskyddet upphävt inom kvartersmark för 

industriändamål ”J” och inom allmän platsmark, gata eller torg. Strandskyddet 

återinträder dock när en ny detaljplan upprättas. Strandskyddet föreslås upphävas 

inom kvartersmarken för industriändamål och lokalgata. Som särskilt skäl för att 

upphäva strandskyddet åberopas att: 

 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften 

 

Området är redan ianspråktaget för industriändamål och att marken redan är 

hårdgjord och stängslad på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syfte. Marken inom planområdet är helt anpassat för människan och 

mänskliga aktiviteter och utgörs i stora delar av öppna ytor för 

lastning/varuhantering samt parkering. Området känns relativt stängt/inhägnat för 

allmänheten som inte har ett specifikt ärende i området. Marken saknar betydelse 

för växt- och djurlivet.  

 

Området, där den befintliga vägen återställas är sedan tidigare planlagd för gata och 

där har det gått en väg tidigare som emellertid inte använts. Vägområdet är idag 

igenväxt men man kan fortfarande se spår av den i terrängen. Bilden på nästa sida 

visar vägen som det såg ut på 1970-talet.  
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Figur 13 – Flygfoto som visar vägen som den såg ut på 1970-talet som man vill öppna upp igen. Bildkälla: 

Lantmäteri 

Figur 14 – Bilder som visar vägen som man vill öppna upp igen.  

 

Allmänhetens tillgänglighet till sjön bedöms inte förändras eller påverkas negativt på 

kort eller lång sikt vid genomförandet av planförslaget. Allmänhetens tillgång till sjön 

Öjen med angränsande skogsområde i norr påverkas inte, då med hjälp av den 

kommunala vägen behöver allmänheten inte ta omvägen runt och igenom hela 

industriområdet, utan kan tillträda skogen och sjön från Brogatan/järnvägsövergången. 

Allmänheten har även god tillgänglighet till sjön Öjen genom andra stigar och vägar i 

planområdets närhet. Upphävande av strandskyddet görs genom att plankartan förses 

med en administrativ planbestämmelse, ”a” med index ”strandskyddet är upphävt”. 
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Dagvatten 

Dagvatten är tillfälliga flöden av regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar, och 

andra hårdgjorda ytor som inte infiltreras direkt där det faller. Det finns inga 

kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. Idag tas dagvattnet 

omhand lokalt genom infiltration på respektive fastighet. Stora delar av 

industrifastigheterna är antingen bebyggda eller består av asfalterade ytor. Det är därför 

viktigt att de ytor med genomsläppligt material som gräs och grus samt de flesta träden 

får vara kvar för att ta hand om dagvattnet. Det finns inga ytor ovan mark där till 

exempel en dagvattenanläggning skulle kunna anläggas utan att ta bort något som för 

företaget är angeläget att ha kvar. En planbestämmelse, betecknad ”b1” reglerar att 

maximalt 80% av kvartersmarken för industri får hårdgöras till vilket räknas både 

byggnader och hårdgjorda markytor. Det är nästan lika mycket som är hårdgjort idag 

och det är viktigt att dessa ytor inte ökar eftersom marken är så hårt exploaterad. 

Plankartan har även kompletterats med en administrativ bestämmelse om att marklov 

krävs för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet. Anledningen till 

detta är att säkerställa att bestämmelsen om genomsläpplighet efterlevs i samband med 

exploateringen av planområdet. Detta bör anses som en förbättring i jämförelse med 

gällande detaljplan vilken saknar reglering gällande andel hårdgjord yta. 

För minskat behov av dagvattenhantering kan eventuell ny bebyggelse förses med 

vegetationstäckta tak, gröna tak. Vegetationstäckta tak samlar upp, fördröjer och renar 

regnvatten. För ytterligare minskat behov av dagvattenhanteringen kan hårdgjorda ytor 

så som parkeringsplatser anläggas med genomsläppliga markbeläggningar. Gräs, grus 

och gräsarmering är några exempel på markbeläggningar som möjliggör infiltration av 

dagvatten. Vid kraftiga regn kan den yta som inte förses med byggnader och som ligger 

lite lägre fungera som tillfälligt område för regnvatten. Avrinningshastigheten på 

dagvattnet förväntas inte öka då mängden hårdgjorda ytor inte ökar från dagsläget vid 

ett genomförande av planen. Om det blir aktuellt att driva en tillståndspliktig 

verksamhet som kan förorsaka spridning av föroreningar/oljespill måste det finnas 

fastställda rutiner och utrustning för att förhindra att eventuella föroreningar når 

recipienten. Denna fråga regleras närmare inom ramarna för verksamhetens 

miljötillstånd. 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda 

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Kommunen har upprättat en undersökning om 

betydande miljöpåverkan för att avgöra om detaljplaneförslaget kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen har gjort bedömningen att planförslaget 

inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. En särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 

Miljökvalitetsnormer för luft 

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft syftar till att skydda 

människors hälsa och miljö. Då planområdet utgörs av industrimark kan såväl befintliga 

som framtida etableringar påverka miljökvalitetsnormerna för luft genom emissioner 

från processer som medför emissioner till luft och transporter. Vilken påverkan 

planförslaget kan få på miljökvalitetsnormerna är avhängt på vilken typ av verksamhet 

som etableras samt vilken rening som installeras. Mest sannolikt torde en påverkan vara 
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genom kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid samt flyktiga organiska 

kolväten som bidrar till bildandet av marknära ozon och möjligen partiklar. Genom 

rening av emissioner till luft kan påverkan på miljökvalitetsnormerna minimeras 

avsevärt. Frågan om miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas hanteras därför bäst i de 

anmälnings- eller tillståndsprocesser som krävs för en eventuell etablering av en 

betydande miljöfarlig verksamhet inom planområdet, alternativt genom tillsyn och 

beslut på de redan etablerade verksamheterna.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

EU:s vattendirektiv har införts i miljöbalken genom förordningen om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) och i enlighet med detta har 

Vattenmyndigheten beslutat om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner samt 

åtgärdsprogram för i princip alla vattenresurser, såväl yt- som grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna formuleras för den status som bedöms kunna uppnås och 

vidmakthållas i vattenresursen. För ytvatten är målet att god ekologisk och kemisk 

status ska nås 2021. 

Huvudavrinningsområde är Ronnebyån. Recipienten och vattenförekomsten för 

dagvattnet från planområdet är sjön Öjen. Miljökvalitetsnormen och kvalitetskraven är 

god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt VISS statusklassning 

2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för vattendragsförekomsten Öjen klassad 

till måttlig status. Klassningen baseras på statusen för fisk som har klassats till måttlig 

status och konnektivitet dvs passerbarhet för fisk som klassats till dålig status pga 

påverkan av vandringshinder och rensning. Hydrologisk regim och morfologiskt 

tillstånd har klassats till otillfredsställande status, men det är osäkert hur dessa 

parametrar påverkar den ekologiska statusen. Statusen för näringsämnen är klassad till 

måttlig status pga höga fosforhalter och att vattenförekomsten påverkas av 

avloppsreningsverk och industri. 

Statusen för krom och zink har klassats till god status och statusen för arsenik visar på 

måttlig status. Kvalitetskravet är att vattenförekomsten ska ha god ekologisk status 

2027. Vattenförekomsten har fått tidsfrist till 2027 då den inte omfattas av något 

områdesskydd eller är utpekad som nationellt värdefull. Skälet till tidsfristen är orimliga 

kostnader på grund av otillräcklig lagstiftning och administrativ kapacitet att genomföra 

åtgärder.  

Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status då gränsvärdet för bly överskrids. Det 

är oklart vilka åtgärder som är möjliga och mest kostnadseffektiva för att nå god kemisk 

status. Vattenförekomsten får därför tidsundantag 2021 eftersom det är tekniskt 

omöjligt. Utöver halten bly överskrids gränsvärdena för kvicksilver och bromerad 

difenyleter (PBDE). Kvalitetskravet är att uppnå god kemisk ytvattenstatus med 

undantag för kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE). I Sverige överskrids dessa 

gränsvärden i fisk i samtliga vattenförekomster. Då det i dagsläget saknas tekniska 

förutsättningar att åtgärda problemet är kvicksilver och PBDE undantagna i form av 

mindre stränga krav. Krav ställs istället på att halten av kvicksilver och PBDE inte får 

öka. 

Kommunen bedömer att planens genomförande innebär att gällande 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kommer att överskridas. Spillvattnet omhändertas 

genom rening i kommunalt avloppsreningsverk. Eventuellt processvatten från industrier 
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etablerade i området förväntas att omhändertas på ett kontrollerat och vedertagna sätt, så 

att ingen risk för påverkan på vattenförekomsten ska föreligga. Detta bör tillgodoses 

genom tillsyn samt villkor eller försiktighetsmått i beslut för de etablerade 

verksamheterna. Om detta sker bedöms planförslaget inte behöva medföra någon 

påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska faktorerna i vattenförekomsten. 

Planförslaget medför ingen utfyllnad eller anläggande i vatten som kan påverka 

recipientens hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Grundvattnets kvantitativa status 

bedöms inte beröras av planförslaget. Det bedöms därtill som osannolikt att de 

industriverksamheter som finns eller kan etableras inom planområdet ska medverka till 

att grundvattnens kemiska status ska försämras. Genom tillsyn och krav på 

verksamhetsutövarna kan utsläpp av processvatten eller annat avlett vatten ske 

kontrollerat och skyddsåtgärder vidtas för att förhindra spill eller läckage. Därigenom 

bedöms risken för att grundvattenförekomstens kemiska eller kvantitativa kvalitetskrav 

ska riskera att försämras som liten. Planens genomförande bedöms inte få någon negativ 

konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från nuvarande. 

En planbestämmelse ”b1” på plankartan reglerar att maximalt 80 % av marken för 

industri får hårdgöras, dit både byggnader och asfalterade ytor räknas. För luft och 

buller etc. finns gällande gränsvärden för industriverksamhet som skall följas. Dessa 

kontrolleras vid tillsyn av tillsynsmyndigheten samt vid en eventuell tillståndsansökan 

eller anmälan av verksamhet enligt Miljöbalken. Detta medför att detaljplaneförslaget 

inte kommer att medföra någon nämnvärd negativ miljöpåverkan. En generell 

bestämmelse ”Verksamheter får inte vara störande för omgivningen. Gällande 

riktvärden för luft och buller etc. ska följas”, har införts på plankartan som säkerställer 

att gällande gränsvärden inte överskrids.   

Konsekvenser av planförslaget 

Den föreslagna detaljplanen innebär att markanvändningen av allmän plats, gata eller 

torg omvandlas till kvartersmark för industriändamål. Allmänheten har i dagsläget 

tillträde till planområdet då vägen, Hyvelvägen är allmän platsmark. Efter planens 

genomförande avses aktuella delar av fastigheten Lessebo 2:86 säljas och bli privat. 

Hyvelvägen stängs för allmän trafik. Den förändrade förändringen från lokalgata till 

kvartersmark och dess bidrag till områdets biltrafik bedöms som begränsad. 

Planens genomförande bedöms inte innebära negativ påverkan på miljön, då 

planändringen avser att reglera befintlig markanvändning och inte syftar till införande 

av ny störande verksamhet. I realiteten är fastigheterna redan idag ianspråktaga av den 

verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av förändringen får därför 

anses vara mycket små. Planens genomförande bedöms därför inte ge en sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Planområdet berör inga 

områden med höga natur- eller skyddsvärden. Inga fasta fornlämningar enligt 

Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som av Skogsstyrelsen klassas som 

nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. Närmsta bostadsfastighet ligger 

på ett avstånd av cirka 70 meter öster om planområdet. Gällande gränsvärden för buller 

bedöms inte överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några 

negativa konsekvenser gällande miljöpåverkan.  

Att bedöma planområdets inverkan på miljökvalitetsnormerna för luft och vatten är helt 

avhängt på vilken typ av verksamheter som finns etablerade där samt hur väl tillsyn sker 

och vilka villkor eller försiktighetsmått som ställs genom beslut på 
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verksamhetsutövarna. Om de etablerade verksamheterna har vedertagen rening av 

emissioner till luft och vatten samt skyddsåtgärder som förhindrar påverkan på 

grundvattnet, bedöms planförslaget inte försämra möjligheterna för att 

miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kan komma att uppfyllas. Mängden dagvatten 

som ökar på grund av planförslaget bedöms bli liten och några särskilda anordningar för 

detta bedöms inte behövas. Dagvatten från parkeringsytor kan innehålla spår av olja, 

bensin och andra föroreningar som ska i så stor utsträckning som möjligt oljeavskiljas 

inom fastigheten innan det leds vidare ut till recipienten.  

Genomförandebeskrivning  
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 

tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 

ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen 

rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 

planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 

genomförandesynpunkt.  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Detaljplanen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Samråd  maj 2021 

Granskning  oktober 2021 

Antagande  december 2021 

Laga kraft  januari 2022 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på fastighetsägarens 

initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att 

kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden.   

Kostnader för planläggning 

Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.  

Något exploateringsavtal eller markanvisningsavtal kommer inte att upprättas.  

 



Dnr: SBN 2021/11  21(24)  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Lessebo 2:86 

Upplåta mark till Sågverket 2 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Upplåta mark till Sågverket 4 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Sågverket 5 och 6 samt del av Lessebo 11:2 

Upplåta mark till Lessebo 9:1 efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Fastighetsbildning 

För detaljplanens genomförande ska cirka 2800 kvadratmeter överföras från del av 

fastigheten Lessebo 2:86 till den industriverksamhet som finns på Sågverket 2. Detta då 

den del av Lessebo 2:86 som tidigare utgjort allmän platsmark, gata eller torg i denna 

plan får bestämmelsen industri. Del av Lessebo 2:86 (ca 2800 kvm) och Sågverket 2 ska 

läggas samman för att bilda en ny större sammanhängande industrifastighet. På marken 

som tillförs finns ledningsrätt och ledningar. 

Figur 15 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Fastigheten Sågverket 5 och 6 ska läggas samman för att bilda en ny större 

sammanhängande industrifastighet.  

Figur 16 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   

 

Del av Lessebo 2:86 (ca 570 kvm) och Sågverket 4 ska läggas samman för att bilda 

en ny större sammanhängande industrifastighet. 

Figur 17 – Bilden visar föreslagen fastighetsindelning.   
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Del av fastigheterna Sågverket 5 respektive 6 samt del av Lessebo 11:2 är i detaljplanen 

utlagd som allmän plats – GATA1. Denna del av Sågverket 5 och 6 samt Lessebo 11:2 

föreslås överföras till den kommunala stamfastigheten Lessebo 9:1 för den kommunala 

vägen.  

Figur 18 – Förslag till fastighetsreglering. Område som föreslås tillfört Lessebo 9:1.  

 

Fastighetsregleringen bekostas av Bakersgruppen. Lessebo kommun biträder genom att 

skicka in ansökan till Lantmäteriet. Bakersgruppen bekostar också byggnation av den 

nya vägdragningen enligt upprättat planavtal. Ansvar för bildande av ledningsrätt faller 

på ledningsinnehavaren. 

Inom kvartersmark har fastighetsägare ansvar för genomförandet av förslaget enligt 

detaljplanens bestämmelser samt den fortsatta skötseln inom området. För allmän plats 

inom detaljplanen är det kommunalt huvudmannaskap. Därav har kommunen ansvar för 

att underhålla samt sköta den allmänna platsen.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Detaljplanen görs utifrån ett planavtal som är skrivet med en privatperson. Planavgift 

tas därmed inte ut för bygglov. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget 

en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 

Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Nya byggnader ska anslutas 

till det kommunala Va-nätet. Anslutningsavgift till befintliga vatten- och 

avloppsledningar samt omläggning av ledningar inom kvartersmark från 

förbindelsepunkt bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar även för och bekostar 

övriga dagvattenåtgärder inom kvartersmark. Om verksamheten är av den karaktär att 

risk för oljespill föreligger ska en oljeavskiljare installeras. 
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Ledningar 

Befintliga ledningar inom planområdet ska behållas i sitt befintliga läge och skyddas 

med ett u-område och bedöms inte påverkas av detaljplaneförslaget. U-området här 

även kombinerats med prickmark som har innebörden att marken inte får förses med 

byggnad. U-områdens innebörd är att marken ska vara tillgänglig för allmänna 

underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd 

som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar. Låg- 

och mellanspänningskablarnas exakta lägen måste säkerställas innan markarbete 

påbörjas. För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte utan 

ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på närmare avstånd än 

3 meter från markkabeln. Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 

anordnas eller marknivån ändras ovanför markkabeln så att reparation och underhåll 

försvåras. Inom planområdet finns en transformatorstation (N150864, Sågen), den 

minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad och brännbart upplag ska 

vara 5 meter. Transformatorstation ska placeras så att det rimligtvis inte skadas av 

vägfordon, samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska säkerställas. 

Det ska vara möjligt att kunna ta sig till transformatorstationen med tungt fordon. 

Befintlig transformatorstation i området planläggs efter befintligt läget, ”E1- 

Transformatorstation” på plankartan. Vid flytt eller ändring av ledningar inom 

kvartersmark bekostas det av exploatören.  

Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Ur ett barnperspektiv medför framtaget planförslag ingen större påverkan på barn inom 

området då föreslagen markanvändning (industri) inte är en målpunkt för barn. Aktuella 

fastigheter är redan bebyggda och detaljplaneförslaget innebär i princip enbart 

administrativa ändringar då planen till stor del anpassas till redan gällande 

markförhållanden, vilket inte medför någon påverkan på barn och unga. Planområdet 

bedöms inte heller medföra risker på barns hälsa och säkerhet i ett större perspektiv. 

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen. 

Administrativa frågor 

Aktuellt planförslag föreslås få en genomförandetid på fem (5) år från den dag planen 

vinner laga kraft. Detta är den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren 

bestäms utifrån rimligheten att genomföra planen. Under genomförandetiden har 

fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får 

inte ändras utan synnerliga skäl. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt 

till ersättning.  

Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  


