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Ändring av detaljplan för del av Lessebo 9:1 
(Idrottsplatsen), Lessebo kommun, Kronobergs 
län 
 

 

 
Figur 1 – Flygbild över område för planändring. Det område som berörs av ändringen är markerat med 

streckad röd linje. 

 

  

PLANOMRÅDE 
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Tillägg till planbeskrivningen 

Inledning 

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men att huvudsyftet fortfarande är 

detsamma går det att tillämpa ”ändring av detaljplan”. Bestämmelser kan då läggas till 

eller tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas 

tillsammans med tillkommande ändringar.  

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 

skall vara allmän platsmark, kvartersmark (privat mark) och hur bebyggelsen skall 

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 ej. Om 

kommunen anser att planförslaget kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 

behöver en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

Planhandlingar 

Till ändringen av detaljplanen hör följande handlingar: 

• Plankarta med nya bestämmelser  

• Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns på samhällsbyggnadsförvaltning 

Handlingarna läses tillsammans med planhandlingarna för gällande detaljplan. Gällande 

handlingar för den underliggande detaljplan: 

• Plankarta med bestämmelser, laga kraft 1988-04-12 

• Plan- och genomförandebeskrivning, laga kraft 1988-04-12 

Läsanvisning 

Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar 

görs i delar av planområdet och i vissa planbestämmelser. 

I dessa aktuella handlingar visas de ändringar som görs i gällande detaljplan. 

Handlingarna ska därför läsas tillsammans, där gällande detaljplan ligger till grund med 

denna ändring av detaljplan som komplement.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planändringen är att möjliggöra för Lessebo Gymnastik- & Idrottsförening 

att utveckla sin verksamhet på platsen, med bland annat ett nytt omklädningsrum. 

Planändringens syfte är också att skapa en flexiblare plan som möjliggör ett bättre 
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utnyttjande av befintlig fastighet vad gäller möjlig mark att bebygga. Ändringen görs 

för att kunna få en mer ändamålsenlig placering av byggnader.  

En ändring av detaljplan behöver göras då det enligt gällande detaljplan finns mark som 

inte får bebyggas (prickmark) inom planområdet där utbyggnaden ska ske, och därför 

behöver en del av prickmarken tas bort. Ändringen innebär även att bestämmelse om 

högsta byggnadshöjd föreslås höjas från gällande 4.0 meter till 8.0 meter. Ändringen 

syftar till att tillåta byggnader med högre byggnadshöjd och möjliggöra för den 

utveckling som pågående verksamhet står inför.  

Planprocessen 

Planen hanteras med ett standardförfarande, enligt 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.  

 

Figur 2 - Processen vid standardförfarande.  

 

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 Kommunfullmäktige. 

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 och areal  

Planområdet är beläget i Djurhultsområdet i Lessebo tätort. Området omfattar en yta av 

cirka 43 000 m2 och ändringen av detaljplanen gäller ett prickmarksområde vars areal 

uppgår till cirka 3 900 m2.  
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Figur 3 – Karta över planområdets läge i relation till omgivningen. Det rödmarkerade området är det 

planerade området. Avgränsningen är inte exakt.  

Markägande 

All mark inom planområdet ägs av Lessebo kommun.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2018-09-24 pekar ut det aktuella området som 

”befintliga bostäder”. Hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i 

överskiltsplanen och vid framtagandet har det gjorts en avvägning gällande 

detaljeringsgraden. I ändamålet ”befintliga bostäder” ingår även det befintliga 

idrottsområdet. Ändringen i detaljplanen anses inte strida mot översiktsplanens 

intentioner.  
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Detaljplan 

  

Figur 4 – Utklipp från gällande stadsplan för Djurhultsområdet, lagakraftdatum 1988-04-12. Den röda 

markeringen visar det ungefärliga området som ändringen avser. Observera att kartan ej är skanenlig.  

 

För planområdet finns gällande stadsplan för Djurhultsområdet som vann laga kraft 

1988-04-12 och har femton (15) års genomförandetid. Området är i gällande stadsplan 

planlagt för idrottsändamål och därmed samhörigt ändamål. I den gällande plan är den 

godkända byggnadshöjden 4.0 meter. Genomförandetiden för den underliggande 

stadsplanen har gått ut under 2003.  

Riksintresse 

Planområdet ligger enligt Länsstyrelsen GIS-databas inte inom något område som 

omfattas av riksintresse. Dock ligger det i utkanten av riksintresse för kulturmiljö vilket 

berör norra delen av Djurhult. Inom detta området måste särskild hänsyn tas vid 

byggnation samt anpassas efter den rådande strukturen i närområdet. I planområdet 

finns också en byggnad från 1930, den så kallade träläktaren. Läktaren på idrottsplatsen 

har på stadsplanen fått beteckningen ”q” vilket innebär att en byggnad har ett särskilt 

kulturhistoriskt värde. Läktaren anses vara kulturhistoriskt värdefull och får inte 

förvanskas. Skulle ny bebyggelse planeras som komplement till den befintliga 

byggnaden ska denna bebyggelse utformas på ett sätt som gör att den harmoniserar med 

omgivningen för att inte skada kulturmiljön. Utseendet på ny bebyggelse ska också 

anpassas och underordnas till omgivningens egenart och karaktär, vad gäller placering, 

form, material och färg. En antikvarisk konsult behöver anlitas innan man planerar för 

ytterligare exploateringar inom platsen.  
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Övriga kommunala beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-05 att låta upprätta en ändring av 

detaljplan för det utpekade området.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Ändringen i planen medför inga förändringar i markanvändningen gentemot dagens 

förhållanden och bedöms inte medför någon betydande miljöpåverkan. Ändringen 

bedöms inte heller bidra till några större negativa konsekvenser. Inga fasta 

fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets gis-databas, eller områden som av 

skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden berörs. 

Planändringen bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors hälsa 

och säkerhet. Kommunen anser därför inte att detaljplanen kan antas få en betydande 

miljöpåverkan.  

PLANÄNDRING 

Nedan beskrivs förslagen ändring av detaljplan samt dess möjliga konsekvenser: 

Ändring 1: Delar av punktprickad mark (mark som inte får bebyggas) tas 
bort.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Kartan ovan redovisar ett utsnitt av hur planområdet ser ut före respektive efter ändring av 

prickmarken. Röd linje markerar området som berörs.  
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Ändringar och konsekvenser 

Runt idrottsplatsen finns så kallad prickad mark, vilket betyder att marken inte får 

bebyggas. Ändringen innebär att prickmark tas bort på den södra och östra delen av 

idrottsplatsen, enligt figur 5. Prickmarken bedöms ha syftat till att bevara och skydda de 

ledningar som planerades inom detta område. Prickmarken som föreslås utgå utgör idag 

inget skyddsområde för befintliga ledningar eller vägar och har aldrig genomförts enligt 

de planer som var aktuella i samband med den gällande detaljplanen. Befintliga VA-

ledningar, både spill och dagvatten, ligger i dagsläget i gatuområdet (Dammgatan, 

Djurhultsvägen). I norra delen finns även ett område för underjordiska ledningar (u) 

som idag nyttjas för kommunala avlopps- och dagvattenledningar och kommer efter 

planens genomförande förbli detsamma. Ytterligare ett e-område med tillhörande 

prickmark för E.ON:s befintliga markförlagda låg- och mellanspänningskablar finns i 

den västra delen av idrottsplatsen och kommer fortsättningsvis vara detsamma. Samtliga 

områden fortsätter att gälla för att hålla marken tillgänglig för befintliga ledningar, och 

ev. tillkommande ledningar. Prickad mark som föreslås plockas bort bedöms inte längre 

fylla någon funktion i gällande plan och leder därmed till ett ineffektivt 

markutnyttjande. Ett borttagande av prickmarken inom ovan redovisade område innebär 

en mer flexibel användning av fastigheten samt en utökning av möjligheten att placera 

byggnader och anläggningar inom fastigheten. Ytterligare en motivering för borttagande 

av prickmarken är att möjliggöra för Lessebo Gymnastik- & Idrottsförening att utveckla 

platsen för att bli en mångfunktionell idrottsplats som kan nå en bredare målgrupp än 

idag. Borttagande av prickmarken påverkar inte heller områdets struktur och bedöms 

rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen.  
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Ändring 2: Inom planområdet ändras byggnadshöjden från 4 meter till 8 
meter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Efter denna ändring av detaljplan ändras byggnadshöjden från 4 till 8 meter.  

Ändringar och konsekvenser 

Inom aktuell stadsplan som antogs 1988 medges en byggnadshöjd om 4 meter. Befintlig 

träläktare har dock en byggnadshöjd på cirka 9 meter och har så varit sedan byggåret 

1930. Ny bebyggelse inom aktuellt område kan uppföras i likdanande höjd som 

träläktaren. Det gör att en högre byggnadshöjd kan tillåtas utan större 

omgivningspåverkan. Planförslaget innebär att byggnadshöjden inom planområdet 

utökas från 4 meter upp till 8 meter. Ändringen är nödvändig för att skapa en större 

flexibilitet avseende byggnadernas utformning och höjd, vilket ökar möjligheten för att 

kunna utveckla idrottsplatsen. Ändringen bedöms inte ha en någon större påverkan på 

områdets karaktär eftersom den kringliggande bebyggelsen är så pass hög att en 

byggnadshöjd på 8 meter inom fastigheten smälter in i omgivningen. Den högre 

byggnadshöjden bedöms inte påverka kringliggande bebyggelse negativt i form av 

skuggpåverkan eller insyn eftersom idrottsplatsen är en stor fastighet utan några 

grannar/bostadshus.  

 

 

8.0 

8.0 
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Genomförandebeskrivning  

Organisatoriska frågor 

Planförfarande  

Ändringen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900).  

Översiktlig tidplan för genomförande 

Beslut om samråd januari 2020 

Samråd  februari 2020 

Beslut om granskning mars 2020 

Granskning  april 2020 

Antagande  maj 2020 

Laga kraft  juni 2020 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inkomna synpunkter inte innebär 

stora revideringar av planförslaget samt att ingen överklagar detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Kultur och fritidsavdelningen, Lessebo kommun bekostar upprättandet av ändringen av 

detaljplanen.  

Huvudmanskap 

Lessebo kommun är huvudman för allmän plats.  

Avtal 

Inga avtal krävs för framtagandet av ändringen av detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Planändringen medför ingen fastighetsbildningsåtgärd.  

 

Fastighetskonsekvenser 
Ändringen innebär inga fastighetskonsekvenser.  

Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 
Kommunen får inga intäkter i och med detaljplaneändringen.  
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Administrativa frågor 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Nu aktuell ändring föreslås få en 

ny genomförandetid på fem (5) år från den dag planändringen vinner laga kraft. Detta är 

den kortaste genomförandetid en detaljplan kan ges och åren bestäms utifrån 

rimligheten att genomföra planen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter 

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

till ersättning. Lessebo kommun är ensam ägare av marken för planförslaget och därav 

finns inga motsättningar till ändringen av detaljplanen. Den nya genomförandetiden 

gäller endast själva ändringen. Övriga bestämmelser inom och utom ändringsområdet 

får ingen ny genomförandetid.  

Medverkande tjänstemän 

Planändringen har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Sayf Noel i 

samarbete med berörda tjänstepersoner inom Lessebo kommun.  

 


