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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 av betydande miljöpåverkan  

• Fastighetsförteckning (bifogas ej), finns att tillgå på 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planens syfte  

Ansökan om planbesked för fastigheterna Kyrkan 3 och Bergsrådet 1 inkom 2020-06-30 

från Lessebo-Hovmantorps pastorat. Syftet med detaljplanen är att ändra 

markanvändning från allmänt ändamål (A) till bostäder (B) på fastigheten Kyrkan 3 och 

för fastigheten Bergsrådet 1 ändra användningen från enbart bostadsändamål (B) till att 

omfatta både bostadsändamål och kontor (KB). Detaljplanen syftar till att säkerställa 

och bekräfta den markanvändning som finns idag inom planområdet och därmed göra 

befintlig bebyggelse/verksamhet planenlig.  

Bakgrund 

Fastigheten Kyrkan 3 har sedan 2007 används för bostadsändamål (permanentboende). 

På fastigheten Bergsrådet 1 finns idag en huvudbyggnad som tidigare använts som 

bostad. Fastigheten har köpts av Lessebo-Hovmantorps pastorat sedan 2010 och 

byggnaden används idag som kontor/pastorsexpedition av församlingen.  

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.  
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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 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 centrala Lessebo, vid Lessebo kyrkan. Fastigheterna som 

berörs av planförslaget är Kyrkan 3 (cirka 3 935 kvadratmeter) och Bergsrådet 1 (cirka 

1 091 kvadratmeter) som alla ägs av privata fastighetsägare. Planområdets areal är drygt 

5 026 kvadratmeter. Fastigheten Kyrkan 3 gränsar i öster av Herrgårdsgatan, i söder av 

Andrégatan, i väster av en besöksparkering till Lessebo kyrkan och i norr till ett 

bostadshus i en våning. I närområdet ligger Lessebo kyrkan och på andra sidan 

Herrgårdsgatan, finns även Bikupans högstadieskola. Fastigheten Bergsrådet 1 gränsar i 

öster, väster och söder till privatägda bostadsfastigheter i två våningar. I norr gränsar 

fastigheten till Andrégatan.  

Figur 3 – Orienteringskarta  

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Berörda fastigheter:  Fastighetsägare:                                         

Kyrkan 3  - Privat fastighetsägare                                     

Bergsrådet 1  - Privat fastighetsägare        

Tidigare ställningstaganden 

Övriga kommunala beslut 

Kommunstyrelsen tog beslut 2020-09-01 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för det utpekade området.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Lessebo kommun har genomfört en undersökning och bedömer att detaljplanen inte 

medför en betydande miljöpåverkan. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) enligt 

miljöbalken kommer inte att upprättas eftersom planen inte innebär någon betydande 

påverkan på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten. Det finns inga fasta 

fornlämningar enligt riksantikvarieämbetets GIS-databas. Det finns inte heller områden 

med som av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden 

berörs. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.  

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2018 pekar ut det aktuella planområdet som ”befintliga 

bostäder”. Hur området är tänkt att utvecklas är inte preciserat i översiktsplanen och vid 

framtagandet har det gjorts en avvägning gällande detaljeringsgraden. Området är redan 

exploaterat och bebyggt. Kommunen bedömer att i ändamålet ”befintliga bostäder” 

ingår även de två befintliga bostadsfastigheterna. Kommunen gör bedömningen att 

markanvändningen kontorsverksamhet är ett mindre avsteg från översiktsplanen genom 

att planförslagets markanvändning huvudsakligen innebär en anpassning till befintliga 

förhållanden. Vidare finns i närområdet även handels- och kontorsverksamheter.  

Detaljplan 

 
 

Figur 4 – Kartan till vänster visar gällande detaljplan för fastigheten Kyrkan 3. Kartan till höger visar gällande 

detaljplan för fastigheten Bergsrådet 1.   

Området regleras idag av två detaljplaner. Gällande stadsplan för fastigheten Kyrkan 3 

från 1955 anger markanvändningen ”allmänt ändamål”. Byggnader får uppföras till en 

byggnadshöjd om 10,6 meter. Byggrätten styrs inte i gällande plan.  
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Gällande detaljplan för fastigheten Bergsrådet 1 från 1993 anger markanvändningen 

”bostadsändamål”. Endast friliggande hus får uppföras. Byggnader begränsas till två 

våningar. Högsta exploateringsgrad i bruttoarea per fastighetsarea är 0,25.  

Förutsättningar och förändringar 

Mark och vegetation 

Vegetationen inom planområdet består främst av villaträdgårdar i form av klippta 

gräsmattor med träd och annan vegetation. Planområdet är i stort sett helt plant. 

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. 

Närområdets kulturhistoriska värde 

Lessebo kyrka ligger i direkt anslutning till planområdet men berörs inte av 

detaljplanen. Kyrkan började byggas 1958 och invigdes 1960. Kyrkobyggnaden är 

uppförd i vit handslaget tegel och har i stort sett ett modernistiskt uttryck med sitt flacka 

sadeltak, de stora kvadratiska fönstren och de släta odekorerade fasaderna. Kyrkan är 

orienterad med tornet i söder och koret (kyrkans främre del) i norr. I tornets övre våning 

med ljudluckor i de fyra väderstrecken har kyrkklockorna sin plats. Kyrkan har ett starkt 

symbolvärde samt ett särskilt kulturhistoriskt/traditionsvärde då den är ett kulturelement 

som vittnar om händelser tillika sociala värden och värderingar för sina användare och 

samhället genom tiderna. Kyrkobyggnaden omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen 

(SFS 1988:950). 

Figur 5 – Lessebo kyrka  
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Befintlig bebyggelse  

Inom fastigheten Kyrkan 3 finns idag en befintlig villa i herrgårdsstil som byggdes av 

konsul August André, vilken med sitt läge utmärkte sig i landskapet. August André var 

en engelsk affärsman som levde mellan åren 1859–1940 och hade en betydande profil i 

Lessebo. Under en tid fungerade herrgården som prästgård med tillhörande 

pastorsexpedition. Herrgården användes som prästbostad till Lessebo kyrkan till år 2007 

då herrgården såldes till privatperson och idag används som privatbostad. 

Pastorsexpeditionen är idag omgjord till en separat bostadsfastighet (Bergsrådet 1). 

Herrgården uppfördes 1913 och har genomgått vissa förändringar genom åren men har i 

huvudsak behållit sitt ursprungliga utseende och besitter ett kulturhistoriskt värde, 

framför allt genom sin tidigare funktion som herrgårdsvilla. Byggnaden är uppfört i två 

våningar med ljusgult puts och ett starkt sluttande valmat mansardtak täckt med 

tvåkupigt brunt tegel. Fönstren är av trä sidohängda med vita snickerier och indelade i 

tre respektive två spröjsade rutor. Det finns två stora halvmåneformade takkupor som är 

tydligt karaktärsskapande. De två skorstenarna är murade och putsade. Huvudentrén är 

vänd mot gården och försedd med en stentrappa och runda pelare. Bilderna nedan visar 

herrgården som den ser ut idag.  

Figur 6 – Herrgårdens baksida 
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Figur 7 – Herrgårdens framsida 

Herrgården saknar enligt gällande stadsplan tydligt skydd och för att värna bevarandet 

av byggnadens arkitektoniska utformning införs en varsamhetsbestämmelse vilket i 

plankartan anges som ”k1” enligt nedan: 

k1 - ”Byggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, fönstersättning, 

fasadutformning, fasadmaterial, färgsättning och exteriöra uttryck ska bibehållas till 

sin utformning samt vid förändring ska byggnadens exteriör vara lika nuvarande eller 

ursprungliga”.  

En varsamhetsbestämmelse tydliggör vilka karaktärsdrag och värden som ska värnas 

och bibehållas till sin utformning. Formuleringen ”ska bibehållas till sin utformning” 

innebär att en byggnadsdel i sig kan vara möjlig att ersätta men den nya byggnadsdelen 

ska ges samma utformning som den ursprungliga. Vid ändring och utvändiga 

underhållsarbeten av exteriören ska ursprungligt utförande, material och färgsättning 

vara vägledande. Bestämmelsen syftar till att bevara värdet på byggnaden men det 

utesluter inte att man kan göra förändringar så länge byggnadens särdrag och karaktär 

bevaras. Förbud mot förvanskning gäller generellt enligt PBL 8 kap. 13§ och därför 

regleras detta inte genom en planbestämmelse. Vid bygglov ska samråd ske med en 

byggnadsantikvarisk expertis. Planförslaget bekräftar befintlig byggnad och bidrar till 

att herrgården används som bostad vilket är positivt både för bevarandet och för att föra 

historien om byggnaden vidare. 

Övriga planbestämmelser anpassas också i stort till dagens situation. Högsta 

byggnadshöjd sätts till 10,6 meter och höjden är anpassad till omgivande bebyggelse 

inom närområdet, vilken där avser bebyggelse kring herrgården. Byggnadshöjd innebär 

högsta höjd för byggnad där yttertak möter ytterfasad. Utnyttjandegraden anges som en 

största tillåten byggnadsarea i procent av fastighetsarean. Med byggnadsarea menas den 

area byggnaderna upptar på marken och avser all bebyggelse dvs. även 
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komplementbyggnader och liknande. I planförslaget anges att 20 % av fastighetsarean 

får bebyggas.   

Inom fastigheten Bergsrådet 1 finns idag ett befintligt hus med tillhörande 

komplementbyggnader som garage och förråd som tidigare har använts som 

privatbostad fram till 2010. Fastigheten köptes därefter av Lessebo/Hovmantorps 

pastorat och idag används den som småskalig kontorsverksamhet ”pastorsexpedition” 

av församlingen. Huset har fasader av rött schatterat tegel med vitmålade detaljer. 

Sadeltaket är klätt med svarta tegelpannor.  

Fastigheten Bergsrådet 1 som i tidigare detaljplan omfattades av bostadsändamål (B) 

kompletteras med ändamålet (K) kontor. I användningen kontor ingår kontor och 

tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Verksamheten får inte medföra 

störning av betydelse för omgivningen, till exempel bör den sakna utomhusverksamhet 

och ha besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I användningen ingår komplement 

så som konferenslokaler och de personalutrymmen som behövs. Den nya 

planbestämmelsen (KB) legitimerar och bekräftar den befintliga kontorsverksamheten 

inom fastigheten. Byggnadshöjd regleras till 6,5 meter. Planförslaget tillåter att 30 % av 

fastigheten får bebyggas. Utformningen på bebyggelsen i övrigt är inte reglerad. 

Figur 8 – Befintligt bostadshus 
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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.  

Markföroreningar 

Enligt översiktsplanen och Länsstyrelsens GIS-databas är planområdet inte utpekat som 

potentiellt förorenat. Det finns inte någon dokumentation som påtalar att industrier eller 

farliga verksamheter har funnits i närområdet.  

Geotekniska förhållande  

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

och omkring planområdet av morän med jordlager som har medelhög genomsläpplighet. 

Moränen har ett stort innehåll av block och sten.  

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.  

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Planområdet ligger utanför LIS-områden (landsbygdsutveckling inom strandnära 

områden).  

Servitut  

Området berörs inte av några servitut.  

Vattenskyddsområde 

Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Varken vattenskydd eller 

strandskydd påverkas av planförslaget.  

Lek och rekreation  

I Lessebo samhälle finns det lekmöjligheter och runtom samhället mycket grönytor för 

rekreation.  

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.  

Offentlig och kommersiell service 

I Kosta samhälle finns ett stort utbud av kommersiell service i form av bland annat 

skolor, kommunalkontor, folktandvård, bibliotek, butiker och olika restauranger. 

Lessebo tätort har en hälsocentral.  
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Gator och trafik 

I anslutning till planområdet finns två lokalgator; Andrégatan och Herrgårdsgatan. 

Hastighetsbegränsningen på gatorna är 30 km/h. Längs lokalgatorna finns en trottoar 

avskild från körbanan och cykling sker i blandtrafik.  

Kollektivtrafik 

I närheten av planområdet, cirka 200–300 meter finns det en busshållplats där bussar till 

och från Växjö via Hovmantorp stannar. Kartan nedan är ett utdrag ur översiktsplanen 

för Lessebo samhälle. De gröna stråken visar gång- och cykelleder inom samhället. 

 

Buller 

Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott vad gäller buller och innebär 

ingen större förändring i hur området kommer användas i förhållande till dagens läge. 

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

Ingen trafikmätning finns gjord inom området. De lokalgator som finns intill har en 

hastighet på 30 km/h. Eftersom fastigheterna redan är befintliga bedöms inga större 

förändringar ske i trafiken i och med detaljplaneförslaget. Markanvändningen kontor på 

fastigheten Bergsrådet 1 kan förväntas öka antalet personer som dagligen vistas i 

lokalen/pastorsexpeditionen till skillnad från användningen bostad som inte uppmuntrar 

till lika frekvent användning. Detta inträffar framförallt under dagtid/kontorstider. 

Verksamheten är i sig är inte bullerskapande och bedöms endast i begränsad omfattning 

bidra till ökad trafik.  

 

 Gång- och cykelleder 

 

 

 

Planområde  
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Riksintresse 

Det aktuella planområdet berörs inte av riksintresseområde för kulturmiljövård. Kartan 

nedan visar Lessebo samhälle med gränsen för riksintresset markerad med en rödbrun 

linje. Lessebo kyrkan och dess kyrkomiljö är belägna utanför gränsen.  

 

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. Ingen förändring sker i 

dagvattenhanteringen i jämförelse med nuläget. Idag tas dagvattnet omhand lokalt 

genom infiltration på respektive fastighet. Avledning och fördröjning av dagvatten sker 

genom att dagvatten avleds ytligt ifrån hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån 

tak förses med utkastare som avleder takvattnet till grönytor inom fastigheten. Det finns 

inga kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet. Då planområdet 

omfattar en mycket begränsad yta och endast berör två bostadsfastigheter kommer ingen 

påverkan att ske vad gäller dagvattenhanteringen utan den kommer förbli samma som 

den nuvarande situationen.   
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Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

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

miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. Det aktuella planområdet kommer inte att medföra 

överskridanden av gällande miljökvalitetsnormer avseende luft- eller 

vattenföroreningar. Anledningen till detta är att verksamheten som planen tillåter är av 

begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte heller innebära 

någon betydande negativ 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. Planområdets läge, låga trafikflöden, hastighet i anslutning 

till planområdet bedöms medföra låga halter av ämnen/partiklar. 

Miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte att överskridas inom planområdet.  

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 Lesseboån; Öjen-Läen. Miljökvalitetsnormen och 

kvalitetskraven är god ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 

VISS statusklassning 2017 är den sammanvägda ekologiska statusen för 

vattendragsförekomsten Lesseboån; Öjen-Läen klassad till dålig 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 
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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. Anledningen till detta är att 

verksamheten som planen tillåter är av begränsad karaktär vad gäller miljöpåverkan. 

Dag- och spillvatten från planområdet planeras att omhändertas genom det kommunala 

dag- och spillvattennätet. Dagvattnet ska hanteras med lokalt omhändertagande inom 

respektive fastighet. Fördröjning kan ske genom att dagvatten avleds ytligt ifrån 

hårdgjorda ytor till grönytor eller att stuprör ifrån tak förses med utkastare som avleder 

dagvatten. Detta medför att dagvattnet renats innan det når recipienten och bedöms 

därför inte medföra någon påverkan på de biologiska eller fysikaliska-kemiska 

faktorerna. Varken den ekologiska eller den kemiska statusen bedöms förändras 

negativt på grund av planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte påverka 

vattenförekomstens statusklassningar. Planens genomförande bedöms inte få någon 

negativ konsekvens för vattenkvalitén då användningen inte skiljer sig mycket från 

nuvarande. 

Konsekvenser av planförslaget 

Planförslaget innebär att det blir möjligt att bo på fastigheten Kyrkan 3. Detta är dock 

ingen skillnad i förhållande till hur verkligheten ser ut eftersom byggnaden redan 

används som bostad. För den ena fastigheten (Kyrkan 3) förändras planbestämmelsen 

från allmänt ändamål till bostad medan för den andra fastigheten (Bergsrådet 1) införs 

kontor som ett komplement till bostäder. I realiteten är fastigheterna redan idag 

ianspråktaga av den verksamhet som planförslaget syftar till och konsekvenserna av 

förändringen får därför anses vara mycket små.  

Den befintliga herrgården skyddas med en varsamhetsbestämmelse (k1), vilket innebär 

att bedömningen av byggnadens arkitektoniska utformning inte får någon negativ 

påverkan utan snarare en positiv påverkan genom att herrgårdens karaktär förstärks och 

bevaras.   

Inga fasta fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetets GIS‐databas, eller områden som 

av Skogsstyrelsen klassas som nyckelbiotoper, sumpskogar eller naturvärden, berörs. 

Vägar, ledningar och de samhällsnyttiga funktioner som finns idag kommer inte att 

påverkas av detaljplanens genomförande. 
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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  november 2020 

Granskning  december 2020 

Antagande  januari 2021 

Laga kraft  februari 2021 

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 

Ingen allmän plats finns i planen.  

Kostnader för planläggning 

Kommunen står för kostnaderna av detaljplanearbetet och därtill hörande utredningar.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Nedan redovisas översiktligt ansvarsfrågor för att genomföra detaljplanen.  

Ansvarsfördelning  

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detaljplanen upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Inga fastighetsrättsliga förändringar föreslås. Kostnader för fastighetsregleringar i 

samband med eventuella framtida avstyckningar eller dylikt står respektive 

fastighetsägare för.   
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Ekonomiska frågor 

Kommunala intäkter 

Kommunen får inga intäkter i och med detaljplaneförslaget.  

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för 

kommunen. För den enskilde fastighetsägaren innebär planförslaget en möjlighet att 

utveckla fastigheten och därmed dess värde.  

Ersättning på grund av varsamhetsbestämmelse (k) 

Med varsamhetsbestämmelser kan kommunen i en detaljplan tydliggöra vad 

verksamhetskravet innebär för den aktuella fastigheten och vilka egenskaper hos 

bebyggelsen som är värdefulla. Varsamhetsbestämmelserna innebär inget skydd av 

befintliga material men vid underhåll och utbyte av befintliga material ska det göras i ett 

utförande som är anpassat till byggnadens huvudkaraktär. Då 

varsamhetsbestämmelserna (k) enbart utgör en precisering av de generella 

varsamhetskraven som gäller enligt plan- och bygglagen innebär 

verksamhetsbestämmelserna inte någon rätt till ersättning till fastighetsägaren. Därför 

får dessa inte bidra till att pågående markanvändning avsevärt försvåras. I aktuellt fall 

bedöms bestämmelsen inte påverka pågående markanvändning och därmed inte 

innebära någon rätt till ersättning. Enligt PBL finns det ett generellt förbud mot 

förvanskning som gäller för byggnader även om det inte preciseras i planen.  

Konsekvenser gällande barnperspektivet  

Aktuella fastigheter är redan bebyggda och detaljplaneförslaget medger i princip enbart 

ändringar gällande markanvändning vilket inte medför någon påverkan på barn och 

unga. Eftersom planområdet är centralt beläget med närhet till grönytor för lek och 

rekreation anses inte heller detta medföra att barn och unga kommer påverkas negativt 

av detaljplanen.  

Barn- och utbildningsnämnden får planhandlingarna för synpunkter under 

planprocessen.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 

Då planområdet sedan tidigare är exploaterat och marken tidigare har blivit undersökt 

krävs ingen markundersökning.  

Vatten och avlopp 

Fastigheterna inom planområdet är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. 

Ledningar 

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

inte påverkas av detaljplaneförslaget. Prickmark som innebär att marken inte får förses 

med byggnad införs närmast gatumarken i öster och söder.  
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Fjärrvärme, el och tele 

Anslutning samt kostnaden för detta sker mellan fastighetsägare och huvudman för 

respektive teknisk infrastruktur.  

Avfall 

Hantering av avfall skall ske i enlighet med kommunens avfallsplan.  

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.  


