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Antagandehandling 

 

Detaljplan för del av Skruv 15:13 m.fl. 
Gåsamålavägen, Skruvs camping 
Skruvs samhälle 
Lessebo kommun 
Kronobergs län 
 
PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och 
förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
 

 
Planområdets ungefärliga lokalisering 

 
Tillhörande handlingar: 
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-11-14 
Behovsbedömning 2018-09-25 
Plankarta 2018-11-05 
Samrådsredogörelse 2018 -02-20 
Granskningsredogörelse efter första granskningen 2018-09-25 
Granskningsredogörelse efter andra granskningen 2018-11-14  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Detaljplaneprocessen 
Planarbetet påbörjades under 2017. Planarbetet genomförs med ett 
standardförfarande då planen inte är av komplicerad karaktär men innebär 
förändringar i hur marken får användas. Målet är en antagen detaljplan under 
2018.  
 
I samråds- och granskningsskedet ska berörda ges möjlighet att lämna in 
synpunkter på det aktuella planförslaget. Eventuella synpunkter på förslaget ska 
lämnas in skriftligen till kommunen. Efter att detaljplanen har varit ute på samråd 
och granskning ska synpunkterna som har kommit in under yttrandetiden 
sammanställas.  
 
Syfte och huvuddrag 
Det finns varken detaljplaner eller områdesbestämmelser för det aktuella 
planområdet till skillnad från övriga campingplatser i kommunen. Den aktuella 
planen innebär att området planeras för camping samtidigt som andra delar 
planeras för idrottsändamål. Då större delen av planområdet ligger inom 
strandskyddat område ställer detta ytterligare krav på reglering. 
 
Planens förenlighet med 5 kap MB 
Enligt 5:e kapitel miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att 
uppställda miljökvalitetsnormer iakttas. Miljökvalitetsnormen för luft och vatten 
bedöms inte överskridas. Anledningen till detta är att verksamheten som planen 
tillåter är av en begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Detta eftersom 
campingverksamhet eller idrottsplatser inte släpper ut några betydande 
föroreningar i luft eller vatten.  
 
Mängden hårdgjorda ytor kommer inte öka nämnvärt i förhållande till nuvarande 
situation. Detta medför att omhändertagandet av dagvatten kommer fortsätta ske 
genom infiltration i grönområden till befintliga vattenområden. Med hänsyn till 
detta bedöms inte heller MKN för vatten påverkas i någon större utsträckning. 
Detta då mängden tillkommande dagvatten till recipienten från området inte 
bedöms öka mycket. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i sydöstra Skruv och omfattar ca 88 200 m2. 
 
Markägare 
Skruv 15:6 Skruvs idrottsförening 
Skruv 15:7 Privatpersoner 
Skruv 15:13 Lessebo kommun 
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Översiktsplan 
Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 redovisar området för dels Idrott, bad 
och friluftsaktiviteter samt Naturcamping, gångväg och cykelväg. 
 
Detaljplaner 
För planområdet finns det ingen detaljplan. 
 
Kommunala beslut 
Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-11-15 att ge plan- och miljöenheten i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för det utpekade området. 
 
Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 
Planområdet består idag av en idrottsplats, gräs och skog. I närområdet finns det 
endast ett fåtal byggnader. Genom att bevara stora delar av grönområdena 
kommer djur- och växtlivet att behålla sina förutsättningar. Detta samtidigt som 
allmänheten kan nyttja områdena på flera olika sätt i samförstånd med naturen. 
Området har tidigare varit en grustäkt som omvandlats till två sjöar med 
gångvägar runtom. 
 
Geotekniska förhållande 
Marken består till stor del av isälvssediment vilket i sig inte medför några problem 
vid eventuell byggnation eftersom bebyggelsen kommer vara av en begränsad 
karaktär med fokus på camping. Dock införs det vissa begränsningar som 
exempelvis att källare inte får finnas. 
 
Markföroreningar 
I Länsstyrelsens gis-databas är planområdet inte utpekat som potentiellt 
förorenat. Om markföroreningar skulle påträffas vid exploatering ska arbetet 
avstanna och kontakt ska tas med Länsstyrelsen. 
 
Radon 
Planområdet ligger enligt gällande översiktsplan inte inom ett område med känd 
radonförekomst. Skulle höga radonvärden uppmätas ska byggnader uppföras 
radonsäkrade. 
 
Risk för skred/höga vattenstånd 
Planområdet ligger inte i ett riskområde. 
 
LIS-område 
Planområdet ligger utanför lis-områden. 
 
Vindkraft 
Planområdet ligger utanför vindkraftsområde. 
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Fornlämningar 
Precis utanför planområdet finns i riksantikvarieämbetets databas, Fornsök, en 
registrerad fornlämning, en minnessten vilken har beteckningen Ljuder 195:1. 
Fornlämningen är lokaliserad vid Gåsamålavägen och vid eventuella markarbeten i 
närheten måste det säkerställas att ingen påverkan sker på stenen. Om 
fornlämningar skulle påträffas i samband med exploatering av planområdet ska 
arbetet avbrytas och kontakt tas med Länsstyrelsen. 
 
Buller 
Planområdet ligger utanför riskområde för höga bullernivåer. 
 
Bebyggelse 
Inom planområdet finns det endast ett fåtal byggnader. Dessa är för 
idrottsplatsen, campingen, fiskeklubben samt ett bostadshus med tillhörande 
byggnader.  
 
Offentlig service 
I Skruv finns det skola, förskola och bibliotek. I Lessebo tätort ca 13 km bort finns 
vårdcentral och övrig kommunal service. 
 
Kommersiell service 
I centrala Skruv finns en matbutik. 
 
Tillgänglighet och kollektivtrafik 
Från Skruv går det i dagsläget buss till Lessebo.  
 
Lek och rekreation 
Planområdet är en del i ett område för lek och rekreation och kommer fortsätta 
vara detta även efter planens genomförande. 
 
Gator och trafik 
Till området går Gåsamålavägen, vilken kommer förbli oförändrad. 
 
Servitut 
Inom planområdet finns det ett avtalsservitut samt en gemensamhetsanläggning. 
Dessa kommer inte påverkas av planen. 
 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom militärt influensområde för luftrum. Detta påverkas inte 
av planen då inga höga byggnader kommer tillåtas inom planområdet.  
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Strandskydd 
Planområdet omfattas av strandskydd vilket aktivt måste upphävas inom delar av 
planområdet. För campingen och idrottsplatsen samt befintlig bostad anges 
följande särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften 

• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området. 

 
I planområdet finns det redan en utvecklad camping, idrottsplats och en bostad. 
Samtliga vattenytor, både sjöar och bäck, omfattas av generellt strandskydd på 100 
meter. Upphävandet av strandskyddet kommer endast ske på ett sådant sätt att 
allmänheten fortfarande har fri tillgång till strandnära område och så att djur- och 
växtlighet inte påverkas negativt. För bostadsfastigheten som finns i planen 
upphävs strandskyddet då det redan är en bebyggd fastighet. 
 
Närmast strandkanten vid campingen planläggs det en yta där inga byggnader får 
uppföras. Denna yta betecknas med prickmark. Dock är det fortsatt tillåtet att ha 
tält, husbilar och husvagnar inom området så länge de inte står där permanent. På 
detta sätt delas campingen upp med hänsyn till avståndet till sjöarna. 
Upphävandet av strandskyddet för idrottsplatsen följer användningsgränsen för R 
– Idrottsplats eftersom det är där idrottsplatsen är anlagd. 
 
I samband med områdets utveckling planeras ett utomhusgym att placeras mellan 
idrottsplatsen och Badsjön. Denna yta är planlagd som PARK-område med 
bestämmelsen gym för den aktuella ytan. Här upphävs strandskyddet då syftet 
med åtgärden är att skapa något för allmänheten. Samtidigt kommer visst 
markarbete och mindre avverkning behöva utföras. Dock är detta inget som 
kommer få någon större negativ påverkan på strandskyddets syfte. 
 
Dispens från strandskyddet bör även kunna ges för den planerade bostadstomten 
i planområdets norra del mot bakgrund av följande resonemang: 

• Planförslaget berör och kommer inte att påverka några värdefulla 
naturmiljöer, varken områden eller enskilda arter. Inga rödlistade arter eller 
dokumenterade bevarande värda naturområden berörs. Planförslaget 
bedöms inte påverka livsvillkoren på land- och vatten för djur- och växtlivet. 

• Tillgängligheten till strandzonen för allmänheten kommer inte att förändras 
jämfört med idag. Befintlig gång- och cykelväg är i planen fastställd som 
allmän platsmark för gång- och cykelväg. Dessutom fastställs området 
närmast strandkanten som allmän plats park. Genom att allmänhetens 
tillgänglighet fastställs genom detaljplanen, bedöms den i framtiden kunna 
tryggas från exploatering. Som minst är avståndet mellan 
bostadsändamålet och sjön 30 meter. 

• Tomterna är lättexploaterad med befintlig infrastruktur i form av vägar och 
VA. Vidare är det mycket angeläget för kommunen, som äger marken, att 
kunna erbjuda attraktiva bostäder för att utveckla Skruv och bibehålla ett 
underlag för samhällsservice på orten. Att få fler invånare i Skruv bidrar till 
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att den allmänna servicen i form av kommunala verksamheter och privata 
aktörer fortsatt kan bedriva sina verksamheter. Om inga nya bostäder 
tillkommer i samhället finns risken att dessa verksamheter måste läggas 
ner. 

• Utifrån Länsstyrelsens samrådsyttrande till översiktsplanen (2017-04-05) 
framgår det att kommunen som helhet kan betecknas som landsbygd och 
att landsbygdsutveckling i strandnära läge ska kunna hävdas i hela 
kommunen. 

 
Konsekvenser 
Behovsbedömning 
Genom planförslaget kommer området få tydliga begränsningar och restriktioner 
för att säkerställa att campingverksamheten inte placeras på ett sätt som blir 
negativ för naturen. Samtidigt kommer det vara möjligt att säkra en fri passage 
längs med alla vattenytor. 
 
Planförslaget bedöms inte bidra till några större negativa konsekvenser. Precis 
utanför planområdet finns det enligt riksantikvarieämbetets gis‐databas en 
fornlämning, vilken inte får ändras eller påverkas utan särskilt tillstånd. Det finns 
inga områden som av skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar 
eller naturvärden inom planområdet. 
 
Planområdet berörs av strandskydd från bland annat Laxsjön och Badsjön vilket till 
viss del kommer behöva upphävas. Dock kommer det lämnas en remsa närmast 
strandlinjen där strandskyddet inte upphävs med syfte att minimera påverkan på 
respektive vattenområde. 
 
Ställningstagande och motivering 
Planförslaget bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning bedöms därmed inte behöva upprättas. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Det aktuella planförslaget kommer inte att medföra överskridanden av gällande 
miljökvalitetsnormer avseende luft- eller vattenföroreningar 
 
Planförslaget 
Detaljplanen innebär att området runt Badsjön och Laxsjön i Skruv får en tydligare 
reglering.  
 

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. 



7(9) 
Dnr: 2017.0295.214 

Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt. 
 
 
 
Organisatoriska frågor 
Handläggning 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Översiktlig tidplan 
Beslut om samråd december 2017 
Samråd december-januari 2017-2018 
Beslut om granskning februari-mars 2018 
Granskning mars-april 2018 
Beslut om ny granskning oktober 2018 
Ny granskning oktober- november 2018 
Antagande december 2018 
Laga kraft januari 2019 
 
Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 
detaljplanen inkommer.  
 
Bygglov kan beviljas för byggnad och anläggning inom kvartersmark först när 
erforderliga fastighetsbildningsåtgärder är genomförda på fastigheten där 
detaljplanen föranleder sådana åtgärder. 
 
Förändringar av fastighetsindelningen inom kvartersmark sker på 
fastighetsägarens initiativ. Byggande på kvartersmark initieras av fastighetsägaren. 
 
Huvudmannaskap 
Lessebo kommun är huvudman för allmän plats. 
 
Avtal 
Ett planavtal har skrivits med kommunstyrelsen vilket anger riktlinjerna för 
planarbetet. 
 
Ansvarsfördelning och konsekvenser 
Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen. 
 
Plan- och miljönämnden 
Upprätta detaljplanen. 
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Hålla den tidsplan som är överenskommen mellan Sökanden och Plan- och 
miljönämnden. 
 
 
 
Skruv 15:13 (Kommunen) 
Bekosta upprättandet av detaljplanen med tillhörande utredningar i enlighet med 
planavtalet. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsförändring 

• Del av Skruv 15:13, i plankarta N – Camping, ska styckas av till en egen 
fastighet. 

• Del av Skruv 15:13, i plankarta B – Bostäder, ska styckas av till en 
bostadsfastighet. 

 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning söks och bekostas av respektive fastighetsägare. 
 
Ledningsrätt 
Ledningsrätt ska ansökas om och bildas för u-områdena som saknar ledningsrätt. 
 
Fastighetsägare 
Berörda fastighetsägare framgår av förteckningen ovan. 
 
Ekonomiska frågor 
Kommunala intäkter 
Planavgift har reglerats i ett planavtal mellan Sökanden och Plan- och 
miljönämnden. 
 
Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Planen ger endast möjlighet för mindre bebyggelse i form av stugor samt 
servicebyggnader att byggas. Med hänsyn till detta och det faktum att ingen 
byggnad får förses med källare krävs det ingen geoteknisk undersökning i 
samband med byggnation av mindre byggnader.  
 
Vatten och avlopp 
Ledningar för både vatten och avlopp går längs med Gåsamålavägen och genom 
planområdet. Vid exploatering bekostas fortsatt anläggning samt anslutning till det 
befintliga VA-nätet av respektive fastighetsägare. För de ledningar som är närmare 
än 2 meter från kvartersmark kommer u-område att läggas ut där kvartersmark 
berörs. 
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Fjärrvärme, el och tele 
Ledningar går längs med Gåsamålavägen, vilka inte förändras genom 
planförslaget. Anslutning sker mellan fastighetsägare och huvudman för 
respektive teknisk infrastruktur. För de ledningar som är närmare än 2 meter från 
kvartersmark kommer u-område att läggas ut där kvartersmark berörs. 
 
Dagvatten 
Då syftet är att säkerställa vilka ytor som campingen får nyttja och vilka som ska 
lämnas öppna kommer situationen med dagvattnet endast att förändras 
marginellt i förhållande till befintligt. Den nya bostadsfastigheten ska fördröja sitt 
dagvatten inom sin egen fastighet. 
 
Avfall 
Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens avfallsplan. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Medverkande tjänstemän 
Ullabritt Rundqvist (miljösamordnare), Kjell Kågestad (byggnadsingenjör) 
 
Plan- och miljönämnden 
2018-11-14 
 
Rebecka Olsson 
Planarkitekt 


