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Samrådets genomförande 

Förslaget till ny detaljplan för Bergsrådet 13 m.fl i Lessebo samhälle har varit ute för 

samråd under perioden 2017-06-14 till 2016-07-19. Efter samrådet 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 miljöförvaltningen tagit emot 8 svar varav 6 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

E.ON 

Eon skriver att det inom planområdet finns hög- och lågspänningskablar, kabelskåp, 

transformatorstation och servicekablar. Eon yrkar på att markkablar skyddas genom ett 

4 meter brett u-område med kablarna i mitten. Det måste vara möjligt att komma åt 

ledningar vid underhåll och eventuella reparationer. Ingen trädplantering får ske inom 2 

meter från kabel, men mindre buskar är acceptabla. 

 

Eon önskar dessutom att det E-område som är utsatt i plankartan utökas till storleken 

6x6 meter med transformatorstationen i centrum. Det bör även införas i plankarta och 

plan- och genomförandebeskrivning att minsta tillåtna avstånd är 5 meter mellan 

transformatorstationen och brännbar byggnadsdel eller upplag. Till 

transformatorstationen måste tunga fordon kunna ta sig fram. 

 

Alla eventuella kostnader för flyttning och ombyggnation bekostas av exploatören. 
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Bemötande 

U-områdena ses över i plankartan för att säkerställa att alla kablar är markerade inom 

kvartersmark.  

 

En bestämmelse kring brännbart material vid transformatorstationen införs i plankartan 

och i plan- och genomförandebeskrivningarna. I plankartan läggs denna tillsammans 

med bestämmelsen E. I plan- och genomförandebeskrivningen skrivs följande in under 

rubriken Fjärrvärme, el och tele på sidan 12: 

 

Inga brännbara byggnader eller upplag får placeras närmare än 5 meter från 

transformatorstationen. 

 

Följande text förs in i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken Ledningar 

på sidan 11: 

 

Det är exploatören som bekostar eventuell flytt/åtgärder eller skada på ledningar i 

samband med genomförande av detaljplanen. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 

 

Bemötande 

Kommentaren noteras. 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet påpekar att Bergsrådet ga:1 som avser parkering och friytor kommer 

behöva upphävas då denna mark överförs till Lessebo 9:1. 

 

I kartan står det P-PLATS men i plan- och genomförandebeskrivningen står det 

PARKERING. 

 

P-bestämmelsen medför att marköverföring för parkeringen kanske inte kommer vara 

möjlig att genomföra eftersom befintlig byggnad ligger närmare än 4,5 meter. 

 

Bemötande 

Under fastighetsrättsliga frågor införs det att Bergsrådet ga:1 upphävs med anledning 

av att marken som berörs övergår till parkeringsplats med kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Under fastighetsrättsliga frågor ändras PARKERING till P-PLATS för att de ska stämma 

överens. 
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Bestämmelsen kring avstånd mellan bebyggelse och fastighetsgräns gäller inte för de 

byggnader som redan existerar. Dessutom handlar bestämmelsen om att om nya 

byggnader eller andra åtgärder ska utföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns 

ska grannar höras. Detta är inte någon ny bestämmelse utan en som har funnits 

tidigare, men nu förtydligas den även i plankartan. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen saknar illustrationer över hur det kan tänkas se ut efter byggnationerna. 

Stadsbilden i centrala Lessebo kommer att ändras då byggrätten utökas. Dessutom 

saknas beskrivning över hur parkeringsfrågorna ska lösas.  

 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård och innehåller två områden 

som är q-märkta. Länsstyrelsen önskar att ny bebyggelse utformas på ett sätt som 

stämmer överens med dessa byggnaders utseende. Konsekvenserna av planens 

genomförande behöver förtydligas.  

 

Beskrivningen kring buller behöver utvecklas samt vilka konsekvenser planen kommer 

medföra. Friytor och grönområden behöver också tydliggöras. 

 

Miljökvalitetsnormen för recipienten för dagvatten bör anges. Dessutom bör en analys 

med hänsyn till farligt gods utföras eftersom väg 25 är rekommenderad väg för farligt 

gods. 

 

Bemötande 

En illustration läggs in på sidan 8 i plan- och genomförandebeskrivningen. Här är både 

en 2d och 3d bilder inlagda vilka visar ny bebyggelse i förhållande till befintlig samt 

grönytor. En beskrivning av parkeringsproblematiken samt en möjlig lösning är inlagd på 

sidan 10 – 11.  

 

Följande text läggs in på plankartan: 

Nya byggnader och ombyggnationer som påverkar utseende ska utföras på ett sätt som 

stämmer överens med närområdets karaktär. 

 

En riskutredning med hänsyn till farligt gods på riksväg 25 har tagits fram och 

presenteras i korthet på sidan 10 i plan- och genomförandebeskrivningen. Dessutom 

bifogas hela riskutredningen till detaljplanen. 

 

Dagvattnet går via ledning till ett skogsområde norr om Lesseboån. 
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Sakägare: Lena Nilsson 

Sakägaren ifrågasätter om ytan som är aktuell för planändringen bör planeras för torg 

och parkering. Istället borde det vara bostäder som är i fokus för planeringen i detta 

område då det ligger vid mycket service. Torg och parkering borde istället placeras vid 

cityhuset. Parkering kan även placeras längs med storgatan. 

 

Bemötande 

I planområdet finns det nya bostadsytor utpekade. Dessa ligger på den norra delen av 

fastigheten Bergsrådet 13, direkt norr om torg-ytan. Dock räcker det inte med de 

befintliga parkeringsplatserna för att utveckla hela området för bostäder utan det måste 

inkluderas hårdgjord mark som kan användas som parkering i vissa fall. I andra 

samhällen har en avvägning gjorts för torgytor där det under vissa tider på dygnet kan 

användas som torg och vara parkering under resten av dagen. Dessutom ska 

huvuddelen av parkering för boende kunna tillhandahållas på den egna fastigheten.  

 

Det finns dessutom en styrka i att placera torget där det är inritat, nämligen det blir 

möjligt att skapa ett attraktivt centrum. 

 

Sakägare: Erwin Theelen och Gwenny van Dooren 

Sakägarna anser att planförslaget kommer få negativa konsekvenser för deras fastighet. 

Bland annat passar det inte in med ett höghus eftersom det kommer bli det högsta i 

hela Lessebo, förutom kyrkan. Byggnaden skulle medföra att mängden ljusinfall skulle 

minska på samtliga grannfastigheter, och att privatlivet skulle påverkas negativt. Detta 

skulle medföra en värdeminskning. 

 

Sakägaren är också frågande till varför ett 6-våningshus behövs och varför på denna 

plats. Det kommer medför att fler människor flyttar till området. Dessutom räcker det 

inte bara med ett 6-våningshus för att möta bostadsbehovet. 

 

Det är inte tydligt vad som menas med torget, vad som kommer vara tillåtet där. 

Torghandel kan medföra att det blir ökat buller och olägenheter för grannfastigheten. 

Sakägaren påpekar också att risken finns att stånden används nattetid som exempelvis 

mötesplats. 

 

Sakägaren anser att detta måste undersökas och att större hänsyn måste tas till 

grannar. Ett exempel är att inte tillåta högre än 2 våningar eftersom all bebyggelse runt 

om är den höjden samt att begränsa torgplatserna till ett fåtal. Dessa bör dessutom inte 

få finnas under nätter utan bör antingen vara oåtkomliga eller rivas varje dag. 

 

Bemötande 

Byggnaden som finns på fastigheten Bergsrådet 15 och som innehåller affärer som 

Coop och Apoteket samt bostäder är 5 våningar högt. Att då bygga ett hus som är 3-6 
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våningar högt kommer inte sticka ut särskilt mycket i förhållande till detta. Enligt 

solstudier som är gjorda kommer endast grannfastigheter få minskad sol under tidig 

morgon och sen kväll under slutet av september till slutet av mars. Detta medför att det 

under årets ljusa månader inte medför några stora negativa konsekvenser ur 

ljusinsläpp. Denna studie går mer utförligt att se i plan- och 

genomförandebeskrivningen, sida 7 – 9, rubrik Bebyggelse. 

 

Lessebo kommun växer och har gjort så under de senaste åren på ett sätt som inte har 

gjort det möjligt att bygga bostäder i samma tempo. För att möta detta behov krävs det 

att nya bostäder byggs. Att då bygga endast två våningar i centrala Lessebo skulle vara 

ett mindre optimalt sätt att nyttja marken då det skulle kräva att mycket mer mark 

måste tas i anspråk samtidigt som färre människor kan bosätta sig mer centralt. Dock 

räcker det inte bara att det byggs på denna yta, men detta är en del i arbetet med att 

möta bostadsbehovet. Det finns andra områden som är i fokus för bostäder i form av 

småhus, exempelvis parhus. Men dessa är inte placerade i centrum eftersom det är 

viktigt att kunna erbjuda fler människor möjligheten att bo centralt i attraktiva bostäder. 

 

Med torg menas en öppen yta där kommunen är huvudman och där olika former av 

torghandel kan existera. Exempelvis kan den torghandel som i nuläget bedrivs på olika 

parkeringar i centrala Lessebo koncentreras till en plats. Detta kommer dels frigöra 

dessa parkeringar men också skapa ett utrymme där människor kan vistas och ta del av 

torghandeln. Torghandeln kommer falla under samma regleringar som den gör i nuläget 

men med en ny placering där det kan koncentreras. 

 

Trafikverket 

I bullerberäkningen önskar Trafikverket att det istället för dagens trafikmängd istället 

beräknas utifrån 2040 års förväntade mängd. För riksväg 25 innebär detta att siffran ska 

utökas med 20 %. För Kostavägen bör trafikmängden ökas med 500-700 då mätpunkten 

som finns inte får med trafiken från Djurhult. Den nya siffran bör sedan ökas med 20 % 

för att nå 2040 års nivå. Dessutom måste beräkningen för rondellen också utökas. 

 

Eftersom det redan finns bebyggelse vid riksväg 25 och ny bebyggelse hamnar på ett 

avstånd av 50 meter godkänner Trafikverket att en begränsad beräkning utifrån 

boverkets kalkyler används. 

 

Trafikverket påpekar att frågan kring parkeringen för de nya bostadsområdet samt för 

Bergsrådet 15 bör tydligare förklaras och beskrivas för att det ska vara tydligt hur denna 

situation kan lösas. 

 

Bemötande 

Trafikmängden, och bullernivåerna, uppdateras i enlighet med yttrandet. Följande text 

införs på sidan 4, rubrik Buller i plan- och genomförandebeskrivningen. 
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Planområdet påverkas av höga bullernivåer från riksväg 25 och väg 838. För biltrafiken 

har dagens årsdygnstrafik, ådt, höjts med 20 % för att ge ett ungefärligt värde på 2040 

års förväntade trafikmängd på gator och vägar. Hastigheten för biltrafiken har baserats 

på dagens hastighetsbegränsningar. Detta medför att vägarna som har varit grunden för 

beräkningarna har haft följande siffror: 

 

 Riksväg 25, norr om cirkulationsplats; 7 322 ådt, 40 km/h 

 Cirkulationsplats; 10 600 ådt, 40 km/h 

 Riksväg 25, söder om cirkulationsplats; 6 520 ådt, 40 km/h 

Väg 838; 2 419 ådt, 40 km/h. Här har även 600 adderats från Djurhultsområdet 

innan uppräkning. 

 

Frågan kring parkering kommer att tydligare beskrivas i plan- och 

genomförandebeskrivningen under rubriken Parkering på sidan 10. 

 

Parkering ska i första hand lösas inom den egna fastigheten för bostäderna på respektive 

fastighet. De parkeringsmöjligheter som är inritade som P-PLATS i plankartan ska endast i 

enstaka fall användas av bostäderna då deras huvudsyfte är att tillhandahålla 

parkeringsmöjlighet för handelsutbudet. Detta förtydligas genom en bestämmelse för 

bostadsområdena som är utritade i plankartan. 

 

Antalet som måste finnas inom respektive bostadsfastighet är 1,0 p-plats per lägenhet. Ett 

exempel på hur parkeringen kan lösas går att se i illustrationen nedan. Måtten för en 

parkeringsplats är 2,5x5 meter. Grundkartan som har använts innehåller underjordiska 

ledningar för att tydligare illustrera begränsningarna. Det finns även andra alternativ till 

parkeringslösningar men detta är en möjlighet. 

 

Filip Månsson 

Planarkitekt 


