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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för Tärnan 9 har varit ute på granskning under perioden 20 

december 2022 till och med 10 januari 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 
Detaljplanen 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 2022-11-02 lämnat samrådsyttrande i ärendet. Länsstyrelsen kan 

konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 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. Trafikverkets 

bedömning är 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 inget att erinra.  
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

4. Region Kronoberg 

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

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

5. Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Vi har inga ytterligare 

synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare information att 

tillföra som har bäring på detta.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras. 

6. Lantmäteriet  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Missvisande rubrik 

På sida 7 i planbeskrivning finns rubrik ”varför ändring av detaljplan valts”. Ändring av 

detaljplan finns som begrepp och betyder när befintlig detaljplan ändras men i övrigt 

fortsätter gälla. I detta fall ersätts befintlig detaljplan med ny inom området varpå det är 

olämpligt med vald rubrik då det kan skapa förvirring angående vilken åtgärd som görs.  

Skrivfel  

På sida 12 har ni skrivit att en administrativ bestämmelse är medtagen för upphävande 

av gällande tomtindelning. Några administrativa bestämmelser finns ej och någon sådan 

har ni ej heller längre i plankartan.  

På sida 20 beskrivs att hastighetsbegränsningen på Linnégatan är 30 km/tim. Linnégatan 

berör dock ej det aktuella området.  

Kombination enskild + allmän kvartersmark 

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark 

(kvartersmark för annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom 

planområdet. Användningen D, Vård och S1, Förskola betraktas som allmän 

kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 14 § PBL har 

kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än enskilt bebyggande, 

om användningen för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd. Markägaren 

kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL. 

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan 

det bli så att ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det 



5(6) 

Dnr: SBN 2022/15 

Dnr: KS 2021/409 

 

enskilda. Inlösenrätten för det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna 

situation kan både fastighetsägaren och kommunen begära att kommunen ska lösa in 

området för det allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för det enskilda 

ändamålet. Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer 

enskild och allmän kvartersmark åt. Om förhållanden är sådana att kommunen vill gå 

vidare med förslaget med kombination av enskild och allmän kvartersmark och gör 

bedömningen att eventuella problem eller risker med detta är små eller inga så bör 

denna bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen.  

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Lantmäteriet är fortfarande av åsikten att en fastighetskonsekvensbeskrivning bör 

finnas i planbeskrivningen. 

Sammanfallande egenskapsgräns 

Som tidigare i andra planer redan har påpekats ska inte sammanfallande 

egenskapsgräns användas då det som i detta fall enbart finns primära 

egenskapsgränser.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Planbeskrivningen är justerad enligt förslag från Lantmäteriet.  

Inom planområdet är användningsbestämmelserna Bostäder, Vård och Förskola i 

kombination. Bestämmelserna D, Vård och S1, Förskola betraktas som kvartersmark för 

annat än enskilt byggande som kallas allmän kvartersmark, vilken har särskild 

inlösenrätt eller inlösenskyldigheter för kommunen. Lessebo kommun äger idag all 

mark inom planområdet varvid redovisning för lösenrätt med tillhörande 

ersättningsprinciper inte blir aktuell. En tredimensionell lösning bedöms inte heller bli 

aktuellt. 

Övriga synpunkter ang. sammanfallande egenskapsgräns och 

fastighetskonsekvensbeskrivning noteras men föranleder inga förändringar i 

planförslaget.  

7. Villaägarna Kronoberg 

Villaägarna Kronoberg har vid granskningsförfarande av detaljplanen inga ytterligare 

synpunkter än de redovisade under samrådet.  

KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

8. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan. 
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KOMMUNENS KOMMENTAR  

Noteras.  

____________________ 

Sayf Noel, Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 


