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Granskningens genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för Lessebo 9:1 m.fl, Stationsgatan, i Lessebo samhälle har 

varit ute för granskning under perioden 2017-12-18 till 2018-02-04. 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 kommer 

skickas ut för både samråd och granskning innan antagande. 

 

Redovisning av synpunkter, erinran och förslag 

Under yttrandetiden har plan- och miljönämnden tagit emot 7 svar varav 4 har inneburit 

yttrande eller erinran mot förslaget. Nedan redovisas en sammanfattning av respektive 

yttrande som har kommit in och hur plan- och miljönämnden bemöter yttrandet. Även 

de svar som plan- och miljönämnden har tagit emot som inte innebär någon erinran 

kommer att presenteras för en fullkomlig överblick. 

 

Inkomna synpunkter 

E.ON 

Eon saknar en beskrivning med hänsyn till den ledning som går över parkeringsplatsen 

vid KC-området. dessutom önskar Eon att u-område även placeras över de allmänna 

platserna. 

 

Kostnader för eventuell flyttning/ombyggnation bekostas av exploatören. 

 

Bemötande 

Texten på sidan 14 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken Ledningar 

ses över. Att ledningar går över allmän platsmark är inget som kommer markeras i 

plankartan såvida det inte förväntas göras något markarbete eller byggnation inom 

detta område som kan påverka ledningen.  

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har ingen erinran. 
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Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring vilka riktlinjer för byggnation inom 

riksintresse för kulturmiljöområde det är som är gällande. 

 

Länsstyrelsen påpekar att det saknas en planbestämmelse att grönytor ska kunna ta 

emot dagvatten vid kraftigt regn. Dessutom saknas en redovisning av hur MKN för 

recipienten kommer påverkas från dagvatten samt hur detta vatten ska hanteras för att 

inte påverka recipienten negativt. 

 

Vidare nämner Länsstyrelsen att planbestämmelsen S – Skola bör utgå från den 

utpekade ytan. Detta med hänsyn till riksväg 25 och de risker som finns med farligt gods 

och höga bullernivåer. Dessutom bör beskrivningen av värden som har använts i 

bullerundersökningen förtydligas, bland annat med hänsyn till andelen tung trafik. 

 

Bemötande 

Gällande riktlinjer med hänsyn till kulturmiljöområdet läggs in i plan- och 

genomförandebeskrivningen under rubriken Riksintresse på sidan 11.  

 

Lessebo kommun har tagit fram följande riktlinjer för byggnation inom område utpekade 

för kulturmiljövård. 

 Inom område för all form av kulturmiljövård är det inte tillåtet att förändra områdets 

eller det enskilda husets karaktär. 

 Inom område för all form av kulturmiljövård måste all nybyggnation och exploatering 

ske på ett sätt som passar in med omgivningen och den historiska bebyggelsen. 

 Inom områden för all form av kulturmiljövård får mindre fasadändringar ske om de 

inte påverkar områdets karaktär eller utseende negativt. 

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

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

höjd eller utseende. 

 Vid samtliga lovprövningar ska jämförelser ske med den ursprungliga 

bebyggelsemiljön. Detta ska göras utifrån en ritning som visar åtgärdens utseende och 

placering i området. Detta gäller både för områden klassade som riksintresse och som 

inte är klassade som riksintresse men ändå utpekade för kulturmiljövård. 

 

En planbestämmelse läggs in i plankartan med hänsyn till omhändertagande av 

dagvatten. Med hänsyn till dagvattnets påverkan på recipienten och dess MKN 

förtydligas detta på sidan 2 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken 

Planens förenlighet med 5 kap MB. 
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Recipient för dagvatten från området är sjön Öjen. Öjen har god kemisk ytvattenstatus och 

beräknas ha god ekologisk status 2021 enligt VISS. Det vatten som rinner till Öjen går 

genom dagvattenledningar till ett skogsområde innan det infiltreras till Lesseboån. Detta 

medför att vissa föroreningar filtreras bort innan det når sjön. På detta sätt bedöms Öjen 

inte få någon större negativ påverkan av utbyggnationen. 

 

Den elevgrupp som är i störst risk är yngre elever. Med hänsyn till detta specificeras 

planbestämmelsen S – Skola till att vara S1 - Gymnasium och vuxenutbildning. På detta 

sätt blir det inte möjligt för exempelvis förskolor eller lågstadieskolor att finnas på den 

utpekade ytan. Samtidigt kan den befintliga skolverksamheten finnas kvar. Dessutom 

utökas området med prickmark mellan befintliga byggnader och riksväg 25.  

 

Sakägare: Roland Hjelm 

Sakägaren påpekar att grönområdet söder om Rullstolen 5, Rullstolen 15, inte borde 

bebyggas. Detta eftersom ett hus där kommer medföra insyn i trädgården. 

 

Bemötande 

Området har sedan 1950-talet varit planerat för bostadsbebyggelse. Skillnaden som 

görs i samband med denna planändring är att medge lite högre bebyggelse och 

säkerställa att ledningarna som är närmaste gränsen mot sakägaren inte påverkas 

negativt. Bedömning har därmed gjorts att planförslaget inte kommer medföra några 

drastiska förändringar.  

 

Socialnämnden 

Socialnämnden har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Trafikverket 

Trafikverket önskar en revidering av bullerberäkningen med hänsyn till att mängden 

tågtrafik beräknas öka till 60 persontåg per dygn med ungefär samma antal godståg 

som i dagens omfattning. Dessa siffror är prognosticeras för år 2040.  

 

Bemötande 

Kommentaren noteras och bullerberäkningen ses över med hänsyn till de nya värdena. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


