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Granskningens genomförande 
Förslaget till detaljplan för fastigheterna Bergsrådet 13 m fl har varit ute för granskning 

under perioden 2019-02-19 till och med 2019-03-10. Efter granskningen ska de 

synpunkter som har kommit in under yttrandetiden sammanställas innan förslaget kan 

gå vidare till nästa del av framtagandet av detaljplanen.  

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 yttrandetiden har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit emot 20 yttranden varav 

15 har inneburit erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av 

respektive yttrande som har kommit in och hur Lessebo kommun bemöter yttrandet. 

Även de yttranden som samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit emot som inte innebär 

någon erinran presenteras. 

Inkomna synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kan konstatera att kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter 

vad gäller miljökvalitetsnormer (MKN) och bullernivåer. 

 

Kulturhistoriska värden 

Planområdet ligger delvis inom en kulturmiljö av riksintresse, Lessebo [G31]. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att torgyta och bebyggelse har bytt plats i det nya 

granskningsförslaget. Det innebär att de q-märkta byggnaderna vid ”grisagatan” syns 

tydligare och därmed miljön runt Lessebo bruk. 

 

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen vill påpeka att det inom kvartersmarken i den sydöstra delen av 

planområdet, utöver användningsändamål BC, saknas bestämmelser. Planområdet 

ligger delvis inom påverkansområde för farligt gods och i planbeskrivningen 

redovisas kommunens avsikt att hålla ett skyddsavstånd mellan riksväg 25 och 

planerad bostadsbebyggelse. Dock saknas det på plankartan restriktioner mot 

byggnation i en mindre del av det påverkade området. Kommunen måste innan 

antagande av detaljplanen komplettera med lämpliga planbestämmelser och 

säkerställa skyddsavstånd på 30 meter bebyggelsefritt område. 

För att plankartan ska bli mer lättläst bör även gränsbeteckningar, såsom 

administrativ linje, ses över och göras tydligare. 

 

Prövningsgrunder enligt 11 kap 10 § PBL 

Länsstyrelsen har inga invändningar avseende de frågor som kan vara 

överprövningsgrundande enligt 11 kap 10 § PBL. 
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Bemötande 

Plankartan uppdateras med egenskapsbestämmelser inom det sydöstra området samt 

det område som berörs av farligt gods.  

 

Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

Inom vissa delar av u-områdena saknas det idag ledningsrätt. Det bör framgå att det kan 

bildas ledningsrätt framöver. 

 

Utfartsförbud inte OK i planområdesgräns 

På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 

planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 

läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 

bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går det 

inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara 

allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något 

som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är 

tillåtet, se s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden 

för planbestämmelser. 

 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att 

undvika dessa problem eller undvika att reglera utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i 

vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet 

med en remsa bestående av några meter allmän plats utanför stängslet / 

utfartsförbudet. 

 

Bemötande 

I genomförandebeskrivningen skrivs det in att ledningsrätt kan bildas inom u-områdena 

där det saknas idag. 

Utfartsförbudet i planområdesgränsen tas bort. I gällande detaljplan för väg 25 finns det 

redan ett utfartsförbud längs med denna sträckan. Skulle det bli aktuellt med ytterligare 

utfart från planområdet kommer dialog föras med Trafikverket som är väghållare för 

väg 25. 

 

Trafikverket 

Då planförslaget förtydligats i de delar som Trafikverket påtalade under samrådsskedet 

så har Trafikverket inget ytterligare att anföra i planärendet. 
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Bemötande 

Yttrandet noteras. 

 

E.ON 

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

ärende och noterar att våra synpunkter har blivit tillgodosedda och har därmed inget 

ytterligare att erinra över planförslaget. 

 

Bemötande 

Yttrandet noteras. 

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inte något att invända mot förslaget. 

 

Bemötande 

Yttrandet noteras. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inte något att invända mot förslaget. 

 

Bemötande 

Yttrandet noteras. 

 

Sakägare Bergsrådet 12 

Vi bor på Bergsrådet 12, grannfastigheten till Bergsrådet 13 och vi har ett antal 

synpunkter. 

När vi flyttade till Bergsrådet 12 kunde vi tänka oss att ett vanligt hus eller ett 2-

våningshus som finns på Wittes Gränd bakom oss skulle byggas på bergsrådet 13. I alla 

fall skulle det inte störa oss, och vi skulle kunna njuta av en härlig trädgård i lugn och ro, 

någonting vi saknade och trodde vi hade hittat här. Och nu vill kommunen bygga det ett 

4-våningshus bredvid oss. Vi vill därför protestera mot ett höghus bland befintliga 

låghus och q-märkta byggnader i ett område som har riksintresse för kulturmiljö. 

Så som förslaget ser ut nu påverkar det oss väldigt negativt, det är så ungefär det värsta 

scenario vi kan tänka oss. 
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Skuggan & insyn  

Som det är nu har vi kvällssol i hela den delen av trädgården som ligger bakom vårt hus 

där vi brukar sitta, grilla, bada osv. i sommarsolen ostört. Kommer ett höghus byggas på 

tomten bredvid så kommer hela den delen av trädgården att ligga i skuggan alla 

sommarkvällar. Särskild när det byggs så pass nära och parallellt med tomtgränsen. Era 

skuggstudier visar att halva trädgården är skuggad kl. 18 i juni, så kl. 19 är det hela 

trädgården. I juli visar bilden att skuggan kommer till vår tomtgräns redan kl. 16, så då 

är det hela trädgården senast kl. 18. På bilden från augusti kl. 18 är hela trädgården 

skuggad och även en del av våra grannens tomt, så där är det långt innan kl.18. Det är 

då t.o.m. solnedgången, alltså hela kvällen, alla sommardagar. Det är precis den delen 

av året och den tidpunkten av dagen (i alla fall på vardagar) då man vill njuta av sin 

trädgård och solen. Dessutom påverkas odling av äpplen, plommon osv. som får rejält 

mindre ljus. 

Trädgården på framsidan är olämplig att använda för där finns tre vackra, stora 

karakteristiska bokträd som ger skuggan i den delen av trädgården och som vi vill 

behålla. Dessutom sitter vi då i direkt anslutning till en mycket trafikerad väg 

(Bruksgatan/Kostavägen och rondellen på 25an), inte direkt trevligt. Där vill vi inte heller 

har någon pool, för alla kan titta på när vi badar och risken för skadegörelse är stort när 

den nås så lätt av förbi kommande folk. 

Vi som bor bredvid kommer alltså drabbas orimligt hårt av skuggande på grund av 

höghuset, samtidigt får vi även minskad utsikt och ökad insyn i huset och framförallt 

trädgården. Det finns ingenting vi kan göra att begränsa insynen från ett höghus 

tillräckligt utan att det skapar skuggor. Det är oacceptabelt att inte kunna grilla, bada 

och njuta av trädgården i solen och utan insyn från ett höghus. 

Värdeminskning hus 

Ni påpekar att det är ekonomiskt attraktivare att bygga högt, men för oss som 

privatpersoner betyder det en ekonomisk katastrof. Det är bara höghusägaren som har 

njuta av låga byggkostnader. Men vi som grannar får en gigantisk värdeminskning av 

huset och ett oförsäljbart hus. 

Höjden av höghuset och L formen ger maximalt antal lägenheter på tomten, och en 

maximal negativ effekt för oss. Det finns gott om platser i Lessebo var man kan bygga 

högt utan att någon påverkas negativt. Kommunen har inte vägt våra intressen i 

detaljplanen, bara kommunens/ framtidens höghusägarens intressen. 

Kulturmiljön 

Bergsrådet 13 ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljö. Det betyder enligt 

kommunens egna riktlinjer bland annat att: 

• Det är inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär. 

• All nybyggnation och exploatering måste ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen. 
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• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

byggnation får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad gäller 

högt eller utseende. 

• Vid samtliga lovprovningar ska jämförelse ske med den ursprungliga bebyggelsemiljön. 

Även länsstyrelsers rekommendationer som gäller alla områden med riksintresse i 

Lessebo (Lessebo, fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön, 2011-04-07) 

säger bland annat att: 

Ny- och ombyggnationer underordnas den befintliga. Det betyder att de anläggs och 

anpassas till de befintliga byggnadernas placering, storlek (både bredd som höjd), form, 

material, färg och detaljer 

Vi anser att höghuset som planeras på Bergsrådet 13 strider mot ovanstående. Det 

förändrar områdets karaktär, både gällande högt och utseende. Alla befintliga 

bebyggelsen i riksintresses område är 1,5-plans villor med undantag för de relativt ny 2-

vånings lägenhetshus på Bergsrådet 18 och gula skolan som är en skola men är också 1 

eller 1,5 plan. Jämförelse med den ursprungliga bebyggelsen visar att det fanns en vanlig 

villa på Bergsrådet 13 förut. 

Fyra våningar är dubbelt så många som allt annat som finns inom riksintresses område, 

så vi anser att i det här området borde det vara maximal två våningar vad som gäller. 

Dessutom tycker vi inte att det planerade torget blir mer attraktivt om bebyggelsen 

omkring är ’något högre än två våningar’ som ni skriver i er granskningsredogörelse. 

Tvärtom, det är mycket trevligare med vanliga villor för torget är inte stor. 

Enligt Miljöbalken kapitel 3 får allmänna intresse inte vägas mot ett riksintresse om det 

medför påtagligt skada på riksintresset, vilket vi anser sker här om det blir ett höghus 

(de förre ägarna av vårt hus fick inte ens måla huset i en annan färg för då skadas 

områdets karaktär eller utseende, hur gör inte ett höghus det?). Alla intressen som 

kommunen anför som att det är billigare eller att de vill bygga högt i centrumet får inte 

vägas mot riksintresset. 

Parkeringsplatser 

De parkeringsplatser som finns med i planen är 14 allmänna parkeringsplatser. Det 

tillkommer en parkeringsplats per lägenhet, så det blir 16- 20 platser till. Det finns ingen 

plats kvar om ni vill behålla de karakteristiska träden och har välkommande plantering, 

torg och café/marknadsstånd. Vi skulle gärna se ett planförslag där alla 

parkeringsplatser är med, så att man också kan bedöma det. 

Vi tycker att våra och kulturmiljöns intressen inte bedömdes och inte vägdes tillräckligt. 

 

Bemötande 

Lessebo kommun har gjort bedömningen att den planerade bebyggelsen inte kommer 

medföra en betydande olägenhet för de närboende i området. Enligt praxis kan 



8(9) 

Dnr: SBN 2019/10-214 

närboende i centrala delar av en tätort förvänta sig bl.a. skymd sikt, skuggning och insyn 

vid förtätning. Detta fastställer mark- och miljööverdomstolen i en dom från 2019-02-18 

(MÖD 2018-P 2029).  

Planförslaget är framtaget med hänsyn till kulturmiljö av riksintresse, Lessebo [G31] och 

Lessebo kommun har gjort bedömningen att bebyggelsens höjd och utformning är 

anpassad till omgivningen och kulturmiljön. Länsstyrelsen håller med kommunen i 

denna bedömning. Se länsstyrelsens yttrande. 

Exakt antalet bostäder samt hur dess parkeringsplatser ska utformas redovisas först i 

samband med bygglovet. I samband med bygglovshanteringen kommer hänsyn tas till 

omgivande bebyggelses karaktär. I planen framgår det dock att parkering för de boende 

ska lösas inom bostadsfastigheten vilket innebär att parkering för boende inte får ske på 

det som i planen är planlagt som allmän plats för torg och park. 

 

Sakägare Ingenjörsgatan 5 samt boende Oktobervägen 9, Kostavägen 28, 

Värendsgatan 1, Pappersmakaregatan 2B, Kostavägen 25, Götgatan 6E, 

Herrgårdsgatan 5, Storgatan 15, Wittesgränd 8A, Kostavägen 3 

Bergsrådet 13 ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljö. Det betyder enligt 

kommunens egna riktlinjer bland annat att: 

• Det är inte tillåtet att förändra områdets eller det enskilda husets karaktär. 

• All nybyggnation och exploatering måste ske på ett sätt som passar in med 

omgivningen och den historiska bebyggelsen. 

• Vid planläggning måste hänsyn tas till det befintliga områdets karaktär. Den nya 

byggnation får inte utvecklas på ett sätt som förändrar områdets karaktär vad gäller 

högt eller utseende. 

• Vid samtliga lovprovningar ska jämförelse ske med den ursprungliga bebyggelsemiljön. 

 

Även länsstyrelsers rekommendationer som gäller alla områden med riksintresse i 

Lessebo (Lessebo, fördjupad analys av ett riksintresse för kulturmiljön, 2011-04-07) 

säger bland annat att: 

Ny- och ombyggnationer underordnas den befintliga. Det betyder att de anläggs och 

anpassas till de befintliga byggnadernas placering, storlek (både bredd som höjd), form, 

material, färg och detaljer 

 

Jag/vi anser att höghuset som planeras på Bergsrådet 13 strider mot ovanstående. Det 

förändrar områdets karaktär, både gällande högt och utseende. Alla befintliga 

bebyggelsen i riksintresses område är 1,5-plans villor med undantag för de relativt ny 2-

vånings lägenhetshus på Bergsrådet 18 och gula skolan som är en skola men är också 1 

eller 1,5 plan. Jämförelse med den ursprungliga bebyggelsen visar att det fanns en vanlig 

villa på Bergsrådet 13 förut. 
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Fyra våningar är dubbelt så många som allt annat som finns inom riksintresses område, 

så jag/vi anser att i den här område borde det vara maximal två våningar vad som gäller. 

Dessutom tycker jag/vi inte att det planerade torget blir mer attraktivt om bebyggelsen 

omkring är 'något högre än två våningar' som ni skriver i er granskningsredogörelse. 

Tvärtom, det är mycket trevligare med vanliga villor. 

 

Enligt Miljöbalken kapitel 3 får allmänna intresse inte vägas mot ett riksintresse om det 

medför påtagligt skada på riksintresset, vilket jag/vi anser sker här om det blir ett 

höghus. Så alla intressen som kommunen anför som att det är billigare eller att de vill 

bygga högt i centrumet får inte vägas mot riksintresset. 

 

Bemötande 

Planförslaget är framtaget med hänsyn till kulturmiljö av riksintresse, Lessebo [G31] och 

Lessebo kommun har gjort bedömningen att bebyggelsens höjd och utformning är 

anpassad till omgivningen och kulturmiljön. Länsstyrelsen håller med kommunen i 

denna bedömning. Se länsstyrelsens yttrande. 

 

Sakägare HSB Brf. Centrum i Lessebo 

Styrelsen för HSB Brf. centrum i Lessebo meddelar här med att de inte har något att 

invända mot detaljplanen. 

 

Bemötande 

Yttrandet noteras. 

 

 

Rebecka Olsson 

Planarkitekt 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 


