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PLANBESKRIVNING 
Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och 
förklarar innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 
 
Tillhörande handlingar Datum 
Plan- och genomförandebeskrivning 2018-12-10 
Tomtindelning av kvarteret Siken Antagen 1970-02-02 §5 

Laga kraft 1970-04-17 
Fastighetsförteckning  
(finns att tillgå på samhällsbyggnadsförvaltningen) 

2018-12-07 

Detaljplaneprocessen 
Planarbetet påbörjades under december 2018. Förslaget till detaljplan är förenligt 
med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande, det är inte av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen 
antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Då planen innebär upphävande 
av en tomtindelning från år 1970 genomförs planen med förenklat förfarande. 
Målet är en antagen detaljplan under 2019.  
 
I samrådsskedet ges berörda 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 sammanställs 
synpunkterna i en samrådsredogörelse innan detaljplanen antas.  

Syfte och huvuddrag 
Syftet med att upphäva tomtindelningen av kvarteret Siken är att möjliggöra för 
fastighetsreglering av fastigheterna Siken 2, 3, 4 och 5 enligt gällande stadsplan för 
Djurhultsområdet. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i Djurhultsområdet i Lessebo tätort. Området är 9073 kvm. 

Fastighetsägare 
Lessebo kommun äger de tomter som i tomtindelningskartan heter Siken 2, 3, 4 
och 5, idag del av fastigheten Djurhult 2:3. Fastigheterna Siken 1, 6, 7, 8 och 9 är 
privatägda. 

Detaljplaner 
För planområdet finns gällande stadsplan för Djurhultsområdet som vann laga 
kraft 1988-04-12. 
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I stadsplanens planbeskrivning framgår det att de tomtindelningar som avviker 
från stadsplanen bör upphävas. Detta gjordes inte i samband med stadsplanens 
antagande därav görs det nu. 
 

 
Utsnitt från gällande stadsplan för Djurhultsområdet.  
Fastighetsreglering ska ske inom området med röd streckad linje runtom. Inom 
området markerat med lila ska tomtindelningen upphävas. 
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Planförslaget 
Planförslaget innebär att tomtindelningen av kvarteret Siken antagen 1970-02-02 § 
5 upphävs. 
 

 
Tomtindelningsplanen för kvarteret Siken som upphävs. 

Konsekvenser 
Förslaget innebär att tomtindelningen för kvarteret Siken upphävs och 
fastigheterna Siken 2, 3, 4 och 5 kan därmed genomgå fastighetsreglering i 
enlighet med gällande stadsplan.  
 
Fastigheterna Siken 1, 6, 7, 8 och 9 är redan fastighetsreglerade i enlighet med 
tomtindelningen och kommer därmed inte påverkas av upphävandet av 
tomtindelningen. 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Översiktlig tidplan 
Beslut om samråd december 2018 
Samråd december/januari 2018 
Antagande februari 2018 
Laga kraft mars 2018 
 
Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot 
detaljplanen inkommer. 
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Kostnader 
Lessebo kommun bekosta upprättandet av detaljplanen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning söks och bekostas av Lessebo kommun. 
 
 
 
 
Plan- och miljönämnden  Rebecka Olsson 
2018-12-12  Planarkitekt 
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