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Dnr: 2017.0076.214 

Antagandehandling 

 

Upphävande av avstyckningsplan för Ljuders skola 

m.m 
Lessebo kommun 

Kronobergs län 

 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningen är ett dokument som anger syftet med detaljplanen och förklarar 

innehållet för att detaljplanen ska kunna förstås och genomföras. 

 

Handlingar 

Plan- och genomförandebeskrivning 

Avstyckningsplan 

Granskningsredogörelse 

 

Detaljplaneprocessen 

Planarbetet påbörjades under 2017. Planarbetet genomförs med standardförfarande då 

planen inte är av komplicerad karaktär och inte innebär förändringar i den rådande 

bebyggelsestrukturen. Målet är en antagen detaljplan under andra halvan av 2017. Om 

alla berörda grannar ställer sig positiva till förslaget är det möjligt att förbise 

granskningen, genom att använda sig av begränsat förfarande. 

 

I samrådsskedet ska berörda ges 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 ska synpunkterna som har 

kommit in under yttrandetiden sammanställas. 

 

Syfte och huvuddrag 

Den befintliga avstyckningsplanen pekar ut ett område runt Ljuders skola som 

kvartersmark, gator och parkmark. I kvartersmarken, som är både bostäder och 

offentliga verksamheter, har det lagts in prickmark som inte får bebyggas. Eftersom 

planen är fastställd 1943 och är placerad på landsbygden är det bättre att upphäva 

planen. På detta sätt kommer hela närområdet att vara landsbygd. 

 

Planbesked Beslut Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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Plandata 

Läge 

Planområdet är beläget väster om Skruv vid Ljuders skola med omnejd. 

 

Markägare 

Ljuders prästgård 1:1 Svenska kyrkan 

Ljuders prästgård 1:7 Rikke Rubin 

Ljuders prästgård 1:8 Rikke Rubin 

Ljuders prästgård 1:10 Karl Uno Andersson Midenheim 

 Malin Midenheim 

Ljuders prästgård 1:11 Heiko Gerold Ebbenga 

Ljuders prästgård 1:12 Jessica Byrskog 

 Marcus Larsson 

 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antagen 2010-06-14 pekar ut att det i området finns ett 

kulturmiljöprogram. Detta kommer inte påverkas av upphävandet av 

avstyckningsplanen. 

 

Detaljplaner 

För planområdet finns en avstyckningsplan, som har vunnit laga kraft 1942-11-06.  

 

Kommunala beslut 

Plan- och miljönämnden tog beslut 2017-04-19 § 39 att ge plan- och miljöförvaltningen i 

uppdrag att upphäva hela avstyckningsplanen och inte anta en ny detaljplan utan istället 

låta området återgå till landsbygd. 

 

Förutsättningar och förändringar 

Området har sedan lång tid tillbaka berörts av en avstyckningsplan men då den inte är 

anpassad efter dagens läge eller situation har den tappat sitt syfte. Istället är det ur ett 

hållbarhetsperspektiv bättre att området återfår de regler som gäller för landsbygden. 

Detta uppnås genom att hela avstyckningsplanen upphävs och inte ersättas med en ny 

detaljplan. 

 

Det kulturmiljöprogram som finns i området kommer inte att påverkas av upphävandet 

av avstyckningsplan eftersom planområdet kommer få samma reglering som 

närområdet, vilket också ligger inom kulturmiljöprogrammet. Regleringen i området är 

landsbygd. 
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Genomförandebeskrivningen 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de åtgärder som behövs för att åstadkomma 

ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av planändringen. 

 

Organisatoriska frågor 

Handläggning 

Detaljplanen handläggs med begränsat förfarande enligt 5 kapitlet 38b § plan- och 

bygglagen (PBL). 

 

Översiktlig tidplan 

Beslut om samråd juni 2017 

Samråd juni-juli 2017 

Antagande augusti 2017 

Laga kraft september 2017 

 

Ovanstående tidplan gäller under förutsättning att inga erinringar mot planförslaget 

inkommer. 

 

Fastighetsrättsligt 

Fastighetsbildningar söks och bekostas av respektive fastighetsägare. Ingen 

fastighetsändring behöver genomföras i samband med antagandet av planförslaget. 

 

Ansvarsfördelning 

Plan- och miljöförvaltningen 

Upprätta handlingarna för upphävande av avstyckningsplan. 

 

Plan- och miljönämnden 

2017-09-22 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 

Lessebo kommun 

 


